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 مقدمة دار ابن سالم
 

 ثم أما بعد: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

للغة العربية وتعلَُّمها وتعليَمها ونشرها من أولى الخطوات يف إن االهتمام با   

هنضة األمة اإلسالمية؛ ذلك ألن اللغة العربية هي مفتاح العلوم اإلسالمية كلها، هبا 

والسيرة العطرة وكتب الفقه  ،واألحاديث النبوية الشريفة ،نفهم القرآن الكريم

 وحضارهتا.والتاريخ اإلسالمي وكل تراث األمة  ،والتفسير

ويعد المحافظة على اللغة العربية وتعلمها  من الدين، وهي خصيصة عظيمة 

 لهذه األمة:

، وقال شيُخ «تعلَّموا العربيَة؛ فإنَّها من دينِكم» :◙قال عمر بن الخطاب

ين، ومعرفتها فرٌض واجب؛ فإن »اإلسالم ابن تيمية:  فإنَّ نفَس اللغة العربية من الدِّ

ة فرض، وال يفهم إال بفهِم اللغة العربية، وما ال يتمُّ الواجب إال فهم الكتاب والسن

 .«به فهو واجب

وال شكَّ أنَّ علم اللغة من الدين؛ ألنه من فروِض » ׃ويقول السيوطي  

 .«الكفايات، وبه ُتعرُف معاين ألفاظ القرآن والسنة

: فلذلك «هاالصاحبي يف فقِه اللغة وسنن العرب يف كالم»وقال ابُن فارس يف    

قلنا: إّن علم اللغة كالواجب َعَلى أهل العلم، لئال يحيدوا فِي تأليفهم، َأْو ُفتياهم "
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عن َسنن االستواء، وكذلك الحاجة إَِلى علم العربية فإن اإلعراب هو الفارق َبْيَن 

َلْم يفّرق َبْيَن التعجب  «ما أحسن زيد»المعاين؛ أال ترى أن القائل إذا قال: 

،  َوَما «ضرب أخوك أخانا»ام والذّم إاِلَّ باإلعراب؛ وكذلك إَِذا قال: واالستفه

 ."أْشَبه َذلَِك من الكالم المْشَتبه

 وتعُد اللغة العربية مصدَر عزٍّ لألمة:  

فال بد من النظِر إلى اللغة العربية على أهنا لغُة القرآن الكريم والسنة     

يكون االعتزاُز هبا اعتزاًزا باإلسالم،  المطهرة، ولغُة التشريع اإلسالمي؛ بحيث

وتراثه الحضاري العظيم، فهي عنصٌر أساسي من مقوماِت األمة اإلسالمية 

والشخصية اإلسالمية، والنظر إليها على أهنا وعاء للمعرفِة والثقافة بكلِّ جوانبها، 

َة التي هتمل لغ َتها أمٌة تحتقر وال تكون مجرَد مادٍة مستقلة بذاهتا للدراسة؛ ألنَّ األمَّ

 نفَسها، وتفرُض على نفِسها التبعية الثقافية.

، " مبينًا هذا: يقول مصطفى صادق الرافعي     ما ُذلَّت لغُة شعٍب إالَّ ُذلَّ

 المستعمر 
ُّ
وال انحطَّت إال كان أمُره يف َذهاٍب وإدباٍر، ومن هذا يفرُض األجنبي

ِة المستعَمرة، ويركبه م هبا، وُيشعرهم عظمَته فيها، لغَته فرًضا على األمَّ

ا األول:  ويستلِحُقهم من ناحيتِها، فيحكم عليهم أحكاًما ثالثًة يف عمٍل واحٍد؛ أمَّ

ا الثاين: فالحكُم على ماضيهم بالقتِل محًوا  فَحْبس لغتهم يف لغته سجنًا مؤبًَّدا، وأمَّ

ا الثالث: فتقييد مستقبلهم يف األغالِل التي يصنع ها، فأمُرهم من بعدها ونسياًنا، وأمَّ

 ."ألمره َتَبعٌ 

وعلى هذا؛ ينبغي لمن يعرُف العربيَة أال يتكلَّم بغيِرها، وكره الشافعي ذلك،     

 وينبغي لمن دخل اإلسالَم من األعاجِم أن يتعلََّم العربية.

لذلك يجب على المسلم أن يعرَف أهميَة هذه اللغة ومكانتها، وأنه ال غنى     
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يجُب أن يعتزَّ هبا ال بغيرها من اللغات كما هو الحاصل عند بعِض  لنا عنها، كما 

النَّاِس مع األسف، وعلينا أن نعلَم أنَّ اللغَة بحٌر ال تكفي السباحة فيه، بل أن 

نغوَص يف مكنونِه، ونستخرج منه المعاين الجميلة والبديعة التي تصنعه وتلبسه 

 لباًسا جذاًبا.

اإلسالمية أن حفظ لها هذا الدين برجاله وإن من نعم اهلل على األمة 

المخلصين، وعلمائه العاملين الذين كانوا أعالًما يهتدى هبم، وأئمًة يقتدى هبم، 

لهذا كان على األمة أن تعرف حقهم وتقوم بما يجب لهم،  وذلك بالدعاء لهم،  

ن ونشر علمهم بين شباب األمة حتى يستفيَد منه العام والخاص، وإن علم النحو م

إن األئمة من السلف ": قال ابن األنباريأشرف علوم العربية على االطالق فقد 

وأن المجتهد لو جمع كل والخلف أجمعوا قاطبًة على أنه شرٌط يف رتبة االجتهاد، 

العلوم لم يبلغ رتبة االجتهاد حتى يتعلم النحو فيعرف به المعاين التي ال سبيل 

   ."قفة عليه ال تتم إال بهلمعرفتها بغيره فرتبة االجتهاد متو

بينها  النحوية تأليًفا وشرًحا وتدريًسا، ولعل من المتون ولقد اهتم العلماء ب

 الشيخ الدكتور / سليمان بن عبد العزيز العيوين، فضيلةاإلعراب( ل يف )الموطأ متن

وتم ألقاها فضيلته،بشرحها لطلبة العلم، وكانت عبارة عن دروس صوتية وقد قام  

 .(1)هاتفريغ

 عظيم الرتاث، وتحقيق العلمي للبحث سالم ابن دار لمكتب كانولقد 

 يف الموطأ شرح) وهو نفعه، العظيم الشروح هذا وتنسيق تدقيق يف الشرف

 وضبط بمراجعته فقمنا العنكبوتية، الشبكة على مفرًغا وجدناه فقد ،(اإلعراب

                                                           

  .هذا رابط المادة الصوتية المفرغة (1)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLctC7p20Ak9Z92Ml1W_i-

XbAmRNnFfTul
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 النحوية األخطاء وبتصحيح اللغوية، والمراجعة بالتدقيق عليه وعملنا مادته،

  للكتاب، والرتقيم بالتفقير قمنا كما الصوت، مفرغ من وقعت التي واإلمالئية

 .وحده هلل فالحمد نطقها، القارئ على يشتبه التي الكلمات وضبط

 الشيخ الدكتور / سليمان بن عبد العزيز العيوين،هذا وقد تميز شرح 

باألسلوب السهل الواضح، فهو يمتاز عن سابقيه بمواكبته لغة العصر 

لم وغيرهم، فقد جاء الشرح ومصطلحات العلم، ومناسبته للمبتدئين من طلبة الع

 واضح العبارة سهل األلفاظ بعيد عن التعقيد والتكلف.

وكان لحسن أدب الشيخ مع طالبه وعفة لسانه، أثره الواضح يف إقبال طلبة 

العلم على الدرس، واستيعابه للشرح وأنا أدعو طالب العلم ومريدي العربية، 

 اقتناء هذا الكتاب الطيب.وكل صاحب غيرة على هويته العربية أن يحرص على 

 مهم تنبيه: 

 منها االستفادة من يمنع ال ولكنه المواد هذه يراجع لم تعالى اهلل حفظه الشيخ

 هبا. المتاجرة عدم بشرط

 باب من فإهنا التفريغات هذه أما الصوتية للدروس الرجوع هو األصل أن وننبه

 .العلم لطالب المساعدة

 له يتميز لم الصوتيه للمادة المفرغ أن انبي( @)  العالمة هذه ضعنا وقد

  .الصويت للشرح الرجوع فنرجو اهلل، حفظه الشيخ كالم من الصواب

 لرضوانه موجبة الكريم لوجهه خالصة أعمالنا يجعل أن تعالى اهلل نسأل

  .العظيم
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 لكي عليها ومالحظاتكم تعليقاتكم وننتظر لكم رفعها سيتم تعالى اهلل شاء إن 

 .(1)تعالى اهلل بإذن لها الثاين اإلخراج يف نستدركها

وأسأل اهلَل العظيم أن ينفع به وأن يجزل لصاحبه المثوبة واألجر وأن يرزقنا 

كل من يقرأه، وكل من ساهم يف أن ينفع به مؤلفه وسأله سبحانه أاالخالص، كما  

 واجعله عماًل نا المسلمين، به وإخواناللهم  اوانفعنإخراج هذا العمل للنور، 

فيه، وأنت يا رب أعلم وأعلى، لنا  وباركمنا وتقبله خالًصا لوجهك الكريم 

وظاهًرا وباطنًا، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله  اوالحمد لك أواًل وآخرً 

  وصحبه وسلم.

 

 

 كتبه

 للبحث العلمي وحتقيق الرتاث

00201098546682 

 جمهورية مصر العربية

                                                           

(1)  aboammarsalam@gmail.com 
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 فضيلة الشيخ األستاذ ترمجة موجزة ل
 سليمان بن عبد العزيز العيوني الدكتور

 

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه ومن 

 بعد: أما وااله.

سليمان بن عبد العزيز لفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/  فهذه ترجمة موجزة     

الصرف بجامعة اإلمام محمد بن سعود األستاذ الدكتور يف قسم النحو و العيوين

 اإلسالمية يف الرياض.

له جهوٌد مباركٌة طيبٌة نافعٌة يف التدريس، والتأليف  -ه اهللحفظ -وفضيلته     

 والتحقيق.

      حفظه اهلل -فمن مؤلفاته-:  

 .متن النحو الصغير وفتحه وشرحه -1

  .متن الصرف الصغير وفتحه وشرحه -2

 .عراب وفتحه وشرحهاإل متن الموطأ يف -٣

 اإلمالء. يف الموطأ -4

 ومن حتقيقاته:  

 والتصريف. بن مالك يف النحواتحقيق ألفية -1

  .تحقيق جزٍء من كتاب إرشاد الطالب إلى لفظ اللباب ألحمد الغنيمي-2
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 تحقيق منظومة الزمزمي يف علوم القرآن.-٣ 

 وله من الشروح الصوتية واملرئية: 

 اآلجرومية. شرح -1

 .شرح النحو الصغير  -2

 .شرح الصرف الصغير  -٣

  .شرح الموطأ يف اإلعراب -4

 .  شرباويلالمية اشرح  -5

  .شرح قواعد اإلعراب  -6

 .شرح ملحة اإلعراب  -7

 .شرح المقدمة األزهرية  -8

 .شرح قطر الندى  -9

 .إعراب سورة اإلنسان  -11

 .محاضرة اإلعراب أركانه ومصطلحاته وبعض ضوابطه  -11

  .( األلفية على مختصر تعليق)  األلفية فتح -12

 زاد. بأكاديمية العربية اللغة مستويات شرح -1٣

 الشرح الموسع أللفية ابن مالك.. -14

 محاضرة ألفية ابن مالك منهجها وشروحها. -15

نَْفرى -16  .والمِيَّته الشَّ

 اللبيب. مغني من أبواب شرح -11
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 العروض. علم شرح -18

، بعضها موجودة على قناة وغيرها الكثير نفع اهلل بعلمهوهذه الشروحات 

 .(1)الشيخ الرسمية

 :على مشايخ وعلماء أجالء، فعلى رأسهم -حفظه اهلل -درس فضيلتهوقد 

 .عبد العزيز بن بازسماحة الشيخ -1

 .محمد بن صالح العثيمينالشيخ العالمة الفقيه -2

  .عبد اهلل بن عبد الرحمن بن جربينالشيخ العالمة -٣

 .-حفظه اهلل تعالى – صالح بن فوزانالشيخ -4

 ة:ربيومن مشايخه يف اللغة الع

 .-حفظه اهلل تعالى - محمد المفدىالدكتور النحوي/ -1

 .-حفظه اهلل تعالى - ناصر الطريفالدكتور/ -2

 .-حفظه اهلل تعالى -حسن الحفظيوكذلك سيادة األستاذ الدكتور/ -٣

 .-حفظه اهلل تعالى -عبد اهلل سالم الدوسريوكذلك األستاذ الدكتور/ -4

  

 

                                                           

 لغويقناة المفتي ال  (1)

https://www.youtube.com/channel/UC_LMVcg-m-8tNwIcWy3cTgw
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 الدرس األول 
 مان العيونيد. سلي

 
الُم على نبيِّناا  الُة والسَّ  ربِّ العالميَن، والصَّ

ِ
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمُد هلل

ا بعُد   :(1)ُمحمٍد، وعلى آلِه وأصحابه أجمعين، أمَّ

فسالُم اهلل عليكم ورحمتاه وبركاتاه، وحيَّااكم اهلل وبيَّااكم يف الادرس األول مان 

 لطريقة اإلعراب. دروس شرح الموطأ يف اإلعراب، بيان

ابِع عشر من جماادى األولاى، مان سانة تساٍع وثالثاين  نحن يف ليلة األربعاء، الرَّ

ااالة والسااالم-وأربعمائااٍة وألااٍف، ماان هجاارِة الحبيااب المصااطفى  يف  -عليااه الصَّ

ياض. رُس ُيعقُد يف مدينة الرِّ    األكاديميَّة اإلسالميَّة المفتوحة، وهذا الدَّ

ماان شاارِح ملحااِة اإلعااراب، وهااي مِاان متااون النَّحااو  أحببنااا بعااد أن انتهينااا

ل الطَّالُب بعَد أن درسها، ودرس قبلها اآلجروميَّة، أنَّ الطَّالَب  طة، وقد حصَّ المتوسِّ

ف علاى أهامِّ أباواِب النَّحاِو، وعلاى كثياٍر  ل على جزٍء صالٍح من النَّحِو، تعرَّ قد حصَّ

مِان المناساِب بعاد ذلاك، أن يكاون هنااَك مِن مسائِل النَّحِو التي يحتاج إليها، فكان 

تركيٌز على اإلعراِب، فاإنَّ اإلعاراَب أبارز ثماراِت النَّحاِو، ويحتااُج منَّاا إلاى اهتمااٍم 

ق فيه الطَّالُب. ؛ لكي يتفوَّ   خاصٍّ

                                                           

 قناة المفتي اللغوي. على(https://youtu.be/ukM6m9JdaJEرابط هذه الحلقة المباركة ) (1)

https://youtu.be/ukM6m9JdaJE)على


 

 14 
 يف اإلعراب املوطأشرح 

 

e 

g h 

f  

خذونااه بالممارسااة، ويااتعلَّم قواعااده أفاااإلعراُب عنااد كثيااٍر ماان الطُّااالِب يأ

االها شاايًئا فشاايًئا، وربَّمااا يبقااى وطريقَتااه ومسااائَله علااى أوقاااٍت متب ا، يحصِّ اعاادٍة جاادي

اله علاى فارتاٍت طويلاٍة، بينماا  سنوات وبناء اإلعراب عنده الزال ناقًصا؛ ألنَّاه ُيحصِّ

دة، وطريقتاه المعروفاة،  اإلعراب له عند أهله أركانه المعتربة، ومصاطلحاته المحادَّ

ل على الطَّالب معرفَة اإلعراِب وله أيًضا ضوابط تُ   إذا ضبطها بإذن اهلل. سهِّ

اااة  ساااالة الخاصَّ رس بعاااد ملحاااة اإلعاااراب يف هاااذه الرِّ فاخرتناااا أن يكاااون الااادَّ

سالة اسمها  ، وقاد "الموطأ يف اإلعراب، بيان لطريقاِة اإلعاراب"باإلعراب، هذه الرِّ

فُتها يف اإلعراب وبياِن أركانِه، ومصطلحاتِه، وطريقتِه، وبعِض ضوابطه.  ألَّ

ارسااين للنَّحااو صااعوبة يف اإلعااراب، ومِاان أهاامِّ أسااباِب يلمااُس كثيااٌر ماان ا لدَّ

ارساين، هاو أنَّهام لام يدرساوا اإلعاراب، يعناي  صعوبة اإلعاراب عناد كثياٍر مان الدَّ

درسااوا النَّحااو بأبوابِااه وقواعااِده وأحكامِااه ومسااائلِه، لكاانَّهم لاام يدرسااوا اإلعااراب 

ًة، لم يعرفوا أركاَنه وطريقَتاه ومصاطلحاته، وإنَّماا يكتفاون مِان  دراسًة مستقلًَّة خاصَّ

ااا أدَّى إلااى ذلااك أنَّ النَّحااويين ال يااذكرون  ذلااك بالممارسااة التااي قااد تطااول، وممَّ

صاون باًباا يف  اإلعراَب وطريقَته وأركاَنه وبياَن مصاطلحاَته يف كتاِب النَّحاو، ال يخصِّ

لااوا مِاان النَّحااو، أو مظنَّااة يف كتااب النَّحااو للكااالم علااى هااذا الموضااوع؛ ألنَّهاام جع

اا يأخاذه الطَّالاُب عان  منهجِهم الذي تعاارفوا علياه وصااروا علياه، أنَّ اإلعاراب ممَّ

رِح كما يف أحكاِم النَّحِو ومسائلِه، ولهاذا ال تجاُد يف  يِخ بالتَّلقي، ال بالقراءِة والشَّ الشَّ

بعاِض  كتِب النَّحِو القديماة كالًماا علاى طريقاِة اإلعاراِب إال كالًماا قلاياًل متنااثًرا يف

ًبا، بحياُث يساتطيع باه الطَّالاُب أن  ًبا مهذَّ رين، وليَس كالًما مجموًعا مرتَّ كتِب المتأخِّ

ل   كل ما يتعلَّق باإلعراِب، أو أهم ما يتعلَّق باإلعراِب.بيحصِّ

ااة  سااالَة؛ لتكااوَن خاصَّ ااه، حرصااُت منااذ ساانواٍت أن ُأصاانِّف هااذه الرِّ لهااذا كلِّ

ريقتِه، ومصطلحاتِه، وبعِض ضاوابطِه، لكاي يدرساها باإلعراِب، يف بياِن أركانِه، وط
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ااغيِر، أو اآلجروميَّااة، فُيااتقن   -بااإذن اهلل- الطَّالااُب بعااَد دراسااِة كتاااِب النَّحااِو الصَّ

ااة واألحكاااَم  ااق بااه بعاَد أن ُيااتِقَن المعلومااات النَّظريَّ اإلعاراب، وممارسااَته، ومااا يتعلَّ

 النَّحويَّة.

يُت هذه الرسالة  ؛ ألنَّاي "يف اإلعاراب، بياان لطريقاة اإلعاراب الموطأ"وقد سمَّ

ِب اإلعراِب، يعناي واضاًحا وساهاًل، وأساأُل اهلَل  أرجو أن يكوَن موطأ األكناِف لطالَّ

نًا بكتاب الموطأ لإلماام مالاك بان أناس  رحماه -أن يكون نافًعا ومبارًكا، وأيًضا تيمُّ

 .-اهلل تعالى

ااة الك ، ونباادأ بقااراءِة مقدمِّ
ِ
تاااِب، نساامُعها مِاان أخينااا صااهيب، فنسااتعيُن باااهلل

 فليتفضل. 

قبل أن نبدأ، بالنسبة للكتاب هو مطبوع، ولكن ربما ليس منتشًرا، لكنه موجاود 

يف النت، من أراد من اإلخوة ينزله مان النات، موجاود، يكتاب الموطاأ يف اإلعاراب 

 تحميل، ويخرج له، ويطبعه. نعم تفضل.

الصالة والسالم على رسول اهلل، اللهام )بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل، و

 اغفر لشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. 

)بســم اهلل الــرلن الــرحيمُ اِمــِّ  هلل   ب   :-رحمووه اهلل وايانووا-يقووول المصوون  

العاملنَيُ والصَّالُة والسَّالم  على أفضِل املرسلنَيُ نبي نا م حمٍُِّ وعلى آله  وأصـحابه أمجعـنيُ   

 أما بعِّ.

 يقـا  توحـس سـبيل اإلعـراب لنـبالال الطـالبُ "يملهـا يفاملوطـأ يف اإلعـرابيفُ          فهذه و

أسأل اهلل العظيمُ  ب العرش العظيمُ أن يلقي فيها الربكـة والنفـعُ وأن لعلـها صالصـة     

 لوجهه الكريم(.

 اللهمَّ آمين.
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سالة بدأُتها ببيان طريقِة اإلعراب مجملة، ليقرأها الطَّالُب، ويحااول أن  هذه الرِّ

ستحضرها قبل أن يبدأ بقراءة ما يحتاج إليه؛ مِن أجِل إتقاِن هذه الطَّريقاة، يعناي أنَّ ي

اار منهااا، ثاام ساانرى أنَّهااا  -إن شاااء اهلل-هااذه الطَّريقااة ساانقرأها اآلن  ونشاارُح مااا تيسَّ

تحتاااج إلااى أمااوٍر أخاارى ُيتقنهااا الطَّالااب لكااي ُيااتقن اإلعااراب، نقاارأ هااذه األمااور 

منها سانعود مارًة أخارى إلاى طريقاِة اإلعاراب، ونساتفيُد مِان  ونشرحها، فإذا انتهينا

هااذه األشااياء التااي درسااناها يف إتقاااِن طريقااِة اإلعااراِب، فلهااذا قااد يجااُد بعااُض 

اا  عوبة يف الطَّريقاة، لكان بعاد أن يقارأ ماا بعادها ممَّ اء شيًئا من الصُّ المشاهدين والقرَّ

إلاى الطَّريقاة، يجاد أن الطَّريقاة  يحتاج إليه الطَّالاب لكاي ُياتقن اإلعاراب، ثام يعاود

 صارت واضحة وسهلة. 

 نبدأ بديباجة الموطأ. 

 أنَّ لإلعراب  ثالثَة أ كاٍن(. -وفََّقين اهلُل وإياك لطاعمل ه -)اعلْم  

إذن، فاااإلعراب لااه أركانااه المرعيَّااة عنااَد أهلااه، فااإذا أردتَّ أن يكااون اإلعااراب 

يف اإلعااراب بأشااياٍء ال تاادخل يف هااذه ماال هااذه األركااان، فااإذا أتيااَت كعكاااماًل، فت

وائد قد تكون صحيحة، لكنَّهاا ليسات مِان اإلعاراب،  األركان، فهذه زوائد، هذه الزَّ

وقد تكون خاطئة، فستحاسب عليها ولو لم تكن يف اإلعراب، لكن بما أنَّهاا خاطئاة 

 ستحاسب عليها.

لكن ما سواه قاد يزياد فإذا عرفنا أنَّ اإلعراب له أركان معيَّنة، هذا هو اإلعراب، 

المعربون أشياء كثيرة يف اإلعراب، لكنَّها ليست مِن اإلعراب، قد يزيدوهنا لتوضيِح 

أشااياء أخاارى، لكاان هااي ليساات هااي اإلعااراب، إذن الباادَّ أن نعاارف هااذه األركااان، 

لنعرف ما المراد بااإلعراِب، وَماا األشاياء التاي ُتازاد يف اإلعاراب لكنَّهاا ليسات مان 

 اإلعراب.
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ل.إذ  كن األوَّ عنا الرُّ  ن، فاإلعراب له ثالثة أركان. سمِّ

 األوَل: بيان  النوِع واملوقِع يف اجلملةُ وفيه احملماالن:

األوَّل : أن تكوَن الكلمُة فعًلا أو حرًفا فمل بي َن نوَعهاُ فملقوَل: فعـل  مـاٍ،ُ فعـل  مضـا ع ُ     

 فعل  أمٍرُ حرف  كذا.

ملبي َن موقَعها يف اجلملةُ فملقوَل: مبملٌِّأُ صرب ُ فاعل ُ الثَّاني: أن تكوَن الكلمُة اً"ا ف

 مفعول  بهُ اسم  كانُ حال ُ متييز (.

ل يف اإلعراب: هو بدايُة اإلعراب، كيف تبدأ إعراب الكلمة؟ كن األوَّ  إذن، فالرُّ

بداية اإلعراب سيختلُف بااختالِف ناوع الكلماة، فاإذا كانات الكلماة حرًفاا، أو 

ا، أو فعااًل مضاارًعا، أو فعاَل أماٍر، فإنَّاك تبادأ اإلعاراب ببيااِن ناوِع فعاًل، فعاًل ماضيً 

الكلمة، يعني إذا أردتَّ أن تبادأ إعاراب الحارِف، فتقاول: حارف كاذا. إذا أردت أن 

 "هال"عارب تقول: حارف جار. هاذا بداياة اإلعاراب، إذا أردت أن تُ  "على"ُتعرب 

حارف نفاي وجازم وقلاب،  تقاول: "لم"تقول: حرف استفهام، إذا أردت أن ُتعرب 

، [1]المؤمنووون:  {ٱ ٻ ٻ }وكاذلك يف األفعاال كلِّهااا، إذا أردتَّ أن ُتعارب 

ل يف اإلعاراب،  "أفلح"تقول:  كن األوَّ فعٌل ماٍض، هذا بداية اإلعراب، وهذا هو الرُّ

؟ "يحكام"، كيف تبدأ إعاراب [3]الزمر:  {ڳ ڳ ڱ }وكذلك يف المضارع، 

 ، تقول: فعل أمر. "اسكن"تقول: فعل مضارع، أو 

 إذن، الحروف واألفعال كيف نبدأ إعراهبا؟ ببيان نوعها.

، "محماٌد ياركُض "، يف قولناا: "ياركض"فنعلم من ذلك أننا إذا أردنا أن ُنعارب 

 نقول:

 محمٌد: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.

، إن قلت: خرب المبتدأ، أخطأت؛ ألنَّ المضاارع ال يقاال "يركض"طيب اعرب 
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خرب، وإنما يقال يف إعرابه: فعل مضارع، وإذا قلت أين الخرب؟ نقول: لكلِّ فعٍل عنه 

، ثام الجملاة مِان الفعال والفاعال خارب المبتادأ، "هاو"فاعل، وفاعله مسترت تقاديره 

 فالخرب الجملة وليس الفعل.

 :"كان محمٌد يلعُب يف الفناء"لو قلت: 

 كان: هذا فعل ناسخ، يرفع اسمه، وينصب خربه.

 ٌد: اسم كان مرفوع.محم

يلعُب: ال تقل خرب كان، المضارع تقاول يف إعراباه: فعال مضاارع. وكاذلك يف: 

 ."إنَّ محمًدا يركُض "

 :"ظننُت محمًدا يركُض "تنصب المفعولين، فإن قلت:  "ظننت"و

فعال  "ياركض"، فااا "ياركض"محمٌد: المفعول األول، والمفعول الثَّااين لايس 

 ، الجملة، وهكذا. "يركض هو"اين مضارع، وإنما المفعول الثَّ 

اارِط أو جااواِب  فلهااذا يقولااون: إذا أردتَّ أن ُتعااِرب الفعااَل الواقااع يف فعااِل الشَّ

رِط، يف نحو:  ، إذا أردت أن ُتعارب إعراًباا مساتقيًما كااماًل، "َمن يجتهاد يانجح"الشَّ

ل ؟ تقول: فعل مضارع، هكذا تبدأ اإلعراب، ما تقاو"يجتهد"فماذا تقول يف إعراب 

ح وتجاوز، هذا لايس خطاًأ،  رِط، فهذا تساهل وتسمُّ رط، لو قلَت: فعل الشَّ فعل الشَّ

اكون،  قيق يف اإلعراب أن تقول: فعال مضاارع مجازوم، وعالماة جزماه السُّ لكن الدَّ

رِط.  وهو فعُل الشَّ

رِط، بنااًء  كون، وهو جواُب الشَّ ينجح: فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه السُّ

 يف طريقة اإلعراب. على هذه القاعدة

 إذن، فالحروف واألفعال نبدأ إعراهبا ببيان نوعها.
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كن األول يف إعراباه؟ ال ُنبايِّن نوَعاه يف   ا االسم، فكياف نبادأ إعراباه؟ ماا الارُّ وأمَّ

، لاو قلاَت: اسام إشاارة، "جااء هاذا"يف  "هاذا"عارب أالاك:  بداية إعرابه، لو قلاُت 

عاارب التاااء يف أا: راب، إذا قلااُت فصااحيح أنااه اساام إشااارة، لكاان لاايس هااذا اإلعاا

: ضمير متكلِّم، أو ضمير متَّصل للمتكلِّم، فهذا صاحيح، ولكنَّاه ، إذا قلَت "ذهبت"

ليس إعراًبا؛ ألنَّ هاذا بيااٌن للنَّاوِع، فاالسام إذا أردتَّ أن تبادأ إعراباه ال ُتبايِّن نوعاه، 

لالسم عند إعراباه، أن  وإنَّما تبدأ إعراب االسم ببياِن موقعه يف الجملة، هذه خاصيَّة

ُتباايِّن موقعااه يف االساام؛ ألنَّ االساام لااه مواقااع مختلفااة يف الجملااة باااختالِف هااذه 

، أو مثاال "محمااد"المواقااع، يكتسااب هااذه المعاااين النَّحويااة، االساام واحااد، مثاال 

ة فيادلُّ علاى َمان فعال الفعاَل، فنقاول: فاعال، "خائف" ، االسم واحد، لكنَّه يقُع مرَّ

يقع يف موقٍع آخٍر يدلُّ على َمن وقع الفعاُل علياه، فتقاول: مفعاوٌل باه، وهو نفسه قد 

، فتعرباه علاى حساب هاذا المعناى النَّحاويِّ الاذي دلَّ الي على معنًى آخارَ ٍاوقد يقع د

 عليه يف موقعه.

اسام، لكان عنادما وقاَع بعاَد الفعاِل  "الخاائف"، فاا"جااء الخاائف"فإن قلاَت: 

 َل المجيَء، فماذا نقول يف إعرابه؟ ، صار داالي على َمن فع"جاء"

نقول: فاعل، يعني المعنى النَّحوي الوظيفة النَّحويَّة التي دلَّ عليهاا عنادما وقاَع 

 يف هذا الموقع مِن الجملة، أنَّه دلَّ على َمن فعَل الفعل، فاإلعراب أن تقول: فاعل.

أُت الخائَف "وإذا قلَت:  تي قااَم هباا هاذا االساُم ، فهنا ما الوظيفة النَّحويَّة ال"هدَّ

عندما وقَع يف هذا الموقع؟ دلَّ على َمان فعاَل التَّهدئاة أو وقعات التهدئاة علياه؟ هاو 

 فاعل أو مفعول؟ مفعول به.

هنا دلَّ على َمان فعال المجايء؟ ال،  "خائًفا"، فا"جاَء محمٌد خائًفا"ولو قلَت: 

اهاا عنادما وقاَع يف هاذا  جااَء محماٌد "الموقاع يف قولاك: ما الوظيفة النَّحويَّة التاي أدَّ

؟ دلَّ على زمان الخوف؟ دلَّ على مكان الخوف؟ دلَّ على سابِب الخاوف؟ "خائًفا
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دلَّ علااى هيئااِة محمااد وقااَت الخااوف؟ نعاام، دلَّ علااى هيئااِة محمااٍد وقااَت الخااوف، 

 فنقول: حال.

   "جاَء محمٌد يوم الخميس"

اة التاي دلَّ عليها ا يف هاذا الموضاع؟ دلَّ علاى يوم الخميس: ماا الوظيفاة النَّحويَّ

 زمان المجيء، نقول: ظرف زمان.

   "جاَء محمٌد خوًفا منك"

عنادما وقاع يف هاذا الموقاع؟  "خوًفا"ما الوظيفة النحوية التي أداها هذا االسم 

 ماذا بيَّن؟ بيَّن سبَب المجيء، إذن نقول: مفعول ألجلِه، وهكذا.

 "جاَء هؤالءِ "ومثل ذلك: لو قلت: 

م، طيب ماذا تقول يف بداية إعرابه؟ تقاول: فاعال؛ ألنَّاه دلَّ علاى َمان هؤالِء: اس

 فعَل المجيء.

إذن فاإلعراب أن تقول: فاعل، لكن لو قلَت: اسُم إشاارٍة، فهاذا صاحيٌح، لكان 

، التاء هذه تااء "جئُت "، أعرب التاء يف "جئُت "ليس إعراًبا، يعني زيادة، وكذلك يف 

قتي بالمجيء؟ فاعله، إذن إعراب التاء هو أن تقاول: المتكلم، يعني تائي أنا، ما عال

: ضامير متَّصال، أو ضاميُر ماتكلِّم متَّصال، فهاذه زوائاد صاحيحة، فاعل، ولو قلاَت 

 لكن ليست إعراًبا، وهكذا.

اسام موصاول  ، تقول: فاعل، ولو قلَت "جاء الذي أحبُّه"يف االسم الموصول: 

 زيادة صحيحة، لكن ليست إعراًبا.

 كيف نبدأ إعرابه؟ ببيان نوعه؟ أم ببيان موقعه يف الجملة؟ إذن، فاالسم

 الجواب: ببيان موقعه يف الجملة.
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وال نبدأ إعراب االسم ببيان نوعه إال يف موضاٍع واحاٍد، وهاو: إذا ُسابق بحارف  

، كقولك:   :"سلمُت على محمدٍ "جرٍّ

كن األول.  "محمدٍ "تبدأ اإلعراب فتقول:   اسم، هذا الرُّ

 ؟"كاَن محمٌد كريًما"يف:  "محمد"ما إعراب  طيب، فإن قلت:

: اسم كاان، هاذا موقعاه، ماا نقاول "محمدٌ "كاَن ترفع اسمها وتنصب خربها، و

فعال مااٍض، دائًماا  "ذهاب"ا نوعه، النَّاوع هاذا وصاٌف ثاباٌت للكلماة، يعناي لن بيَّن

، مااا يمكاان أن يكااون اسااًما، أو ايكااون فعاال ماااٍض، مااا يمكاان أن يكااون شاايًئا آخاارَ ً

، هال هاو اسام "محماد"فعاٌل مضاارٌع دائًماا، لكان  "ياذهب"ضارًعا، أو حرًفا، وم

لموقعه يف الجملة هناا، ولايس بياًناا لفهذا بيان  "كان"دائًما؟ ال، فكونه اسم  "كان"

فهاذا بيااٌن للموقاِع  "إنَّ "اسام  "امحمادً َ"، كاون "إنَّ محمًدا كاريمٌ "للنَّوع، وكذلك 

 وليس للنوع.

أ اإلعاراب، الحاروف واألفعاال نبادأ إعراهباا ببياان نوعهاا، إذن عرفنا كيف نباد

اا األساماء فنبادأ إعراهباا  وإذا لم تبدأ ببيااِن نوعهاا فقاد أخطاأَت، ومثَّلناا لاذلك، وأمَّ

ببياِن موقِعها يف الجملِة، وإن بدأَت إعراهبا ببياِن نوِعها فهذا ليَس إعراًباا، بال تكاون 

كن زوائاد، فعليااَك أن تااأيت بعااد ذلااك بااإلع راب ببياااِن موقعهااا يف الجملااة. هااذا الاارُّ

 األول، وهو الذي نبدأ به يف اإلعراب.

عنا يا عبد الكريم، تفضل. كن الثَّالث، سمِّ كن الثَّاين، والرُّ  ننتقل اآلن الى الرُّ

 )الثَّاني: بيان  اِكِم اإلعرابيُ الثالث: بيان  اِركة(.   

كن الثَّاين والثَّالُث مًعا ألنَّه  ما مرتابطان كما سيتَّضح.الرُّ

كن الثَّاين بياُن الحكِم اإلعرابي . واألحكاُم اإلعرابيَّة كما درساناها يف النَّحاو، الرُّ

، والجازُم، إال أنَّ األساماء لهاا ثالثاة:  فاُع، والنَّصاُب، والجارُّ كم؟ أربعاة، وهاي: الرَّ
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فااع، والنَّ  ، والمضااارع لااه ثالثااة: الرَّ فااع، والنَّصااب، والجاارَّ صااب، والجاازم. إذن، الرَّ

 فاألحكام اإلعرابيَّة أربعة.

كن الثَّاين يف اإلعراب: أن ُتبيَِّن الحكَم اإلعرابيَّ لهذه الكلمة التي تعربها.  الرُّ

ور المحتملة عقاًل لألحكاِم اإلعرابيَّة للكلماِت يف اللُّغة العربيَّة؟   ما الصُّ

اا أن يكااون حكُمها فاُع، مااا نقاول مرفااوع، ألن الكلماات يف اللُّغاة العربيَّااة إمَّ ا الرَّ

ا األحكام فهي: رفع، نصب، جر، جزم، فاأيُّ كلمااٍت يف  "مرفوع" هذا مصطلح، أمَّ

 اللُّغِة العربيَّة:

ل فع.االحتمال األوَّ  : أن يكون حكمها الرَّ

 : أن يكون حكمها النصب.واالحتمال الثَّاين

 : أن يكون حكمها الجر.واالحتمال الثَّالث

ابعواالحتمال   : أن يكون حكمها الجزم.الرَّ

 : أن تكون ليس لها حكم إعرابي.وفيه احتمال خامس

، أو  فااع، أو النَّصااب، أو الجاارُّ فااأي كلمااة تعرهبااا الباادَّ أن ُتباايِّن هاال حكمهااا الرَّ

 الجْزم، أو ليس لها حكم إعرابي. هذا بيان الحكم اإلعرابي.

فع، والنَّصاب، -األحكام اإلعرابيَّة  درسنا يف النَّحو، وأشرنا يف النَّحِو إلى أنَّ  الرَّ

، والجاازم تاادخل علااى بعااِض الكلمااات دون بعااٍض، فهااي تاادخل علااى  -والجاارَّ

 -المعارب والمبناي-األسماء كلها، المعربة والمبنيَّة، وعلى الفعاِل المضاارع كلاه 

هاذه الثَّالثاة ال -يعني الحروف والفعل الماضاي، وفعال األمار-أما باقي الكلمات 

 ا األحكام اإلعرابيَّة، يعني ليس لها حكم إعرابي.تدخله

فأيُّ اسٍم، وأيُّ فعُل مضارٍع، إذا أردتَّ أن ُتبيِّن حكَمه اإلعراباي فالبادَّ أن ُتبايِّن 



 

 
e 

g h 

f  23 
 يف اإلعراب املوطأشرح 

فع، أو النَّصب، أو الجّر، أو الجزم، ما فيه غير هذه االحتماالت.   هل حكمه الرَّ

ا الحروف والفعل الماضاي واألمار، فاإذا أردتَّ  أن ُتبايِّن حكَماه اإلعراباي،  وأمَّ

فليس لك إال احتماال واحاد، وهاو أنَّهاا لايس لهاا حكام إعراباي، وُيعبِّار عان ذلاك 

المعربون بقولهم: ال َمحلَّ لاه مِان اإلعاراِب، ماا معناى ال َمحالَّ لاه مِان اإلعاراِب؟ 

يعني ليس له حكم إعرابي، ال رفع، وال نصب، وال جر، وال جزم، هذا بيان الحكم 

 عرابي.اإل

كن الثالااث: يقااول:  ُ الاارُّ يعنااي الحركاااة أو مااا ينااوب عنهاااا،  )بيـــان اِركــة(

كما درسنا أيًضا يف النَّحِو: إما معربة، وإما مبنيَّاة، كياف -والكلمات يف اللُّغة العربيَّة 

-نبيِّن حركتها يف اإلعراب؟ إن كانت الكلمة مبنية فحركتها حركة بنااء، والمبنياات 

، أو الفاتح، أو الساكون،  -حاوكما درسانا يف النَّ  امِّ اا أن ُتبناى علاى الكساِر، أو الضَّ إمَّ

وهي حركات ثابتة ال تتاأثر بااإلعراب وال تتغيار، فكياف تقاول: مبناي علاى الفاتِح، 

، و "حيااُث "مبنيَّااة علااى الكسااِر، و "هااذهِ "فااا اامِّ مبنيَّااة علااى  "كاام"مبنيَّااة علااى الضَّ

كوِن، وهكذا.  السُّ

ة، فحركتهاا حركاة إعاراب، وحركاة اإلعاراب يساميها وإذا كانت الكلمة معربا

ااون: العالمااة اإلعرابيَّااة، وعالمااات اإلعااراب: هااي الحركااات التااي علااى  النَّحويُّ

يف  -أي عالماااات اإلعاااراب - الكلماااات المعرباااة، إذن ُتبااايُِّن حركاااَة اإلعاااراِب 

اكون، هاذه يف األصالية ة، أو الفتحاة، أو الكسارة، أو السُّ امَّ اا يف المعربات، كالضَّ ، أمَّ

 الفرعيَّة كاأللف والواو إلى آخره، فُتبيُّنها أيًضا.

كِن الثَّااين  كن  -وهاو الحكام–ما المصطلحات التي نستعملها يف بيااِن الارُّ والارُّ

 وهو بيان الحركة؟ –الثالث 

 نستمع إلى ذلك. تفضل.
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 )ويف هذين الرُّكنني ثالثُة احملماالٍ :   

ــا أ  ــُة حرًف ــن      األول: أن تكــوَن الكلم ــه م  ــوَل: ال َمحــلَّ ل ــٍرُ فملق ــَل أم ــا ماحــًيا أو فع و فعًل

 ( .(.اإلعراب ُ مبينٌّ على كذا

ل فيها: أن تكون الكلمة حرًفا أو فعاًل ماضًيا، أو فعَل أمٍر، فمااذا  االحتماُل األوَّ

 تقول يف بيان الحكم اإلعرابي؟ 

 تقول: ال َمحلَّ له مِن اإلعراِب.

 ماذا تقول يف بيان الحركة؟ 

تقول: مبني على حركة آخاره، أي: مبناي علاى الفاتح، أو علاى الضام، أو علاى 

 الكسر، أو على السكون؛ بحسب حركة البناء.

ما لك غير هذا االحتمال أصاًل، أكثُر اإلعراب هو إعراٌب ثابٌت ساهٌل؛ ألنَّاه ماا 

عراباه يحتمُل غير هاذا االحتماال، أيُّ فعاٍل مااٍض، أيُّ فعاِل أماٍر، أيُّ حارٍف؛ تبادأ إ

ال َمحاالَّ لااه مِاان "ببيااان نوعااه، حاارف كااذا، أو فعاال كااذا، ثاام تقااول هااذه العبااارة: 

 ، مبني على كذا."اإلعراِب 

 ."هل"هيا نطبِّق، اعرب لي  

كن األول: نبيِّن النَّوع، ماذا نقول؟   الرُّ

 (..حرف اسملفهام)

كن الثَّاين: الحكم اإلعرابي نقول: ال َمحلَّ له مِن اإلعراِب.  الرُّ

كن الثالث يف بيان الحركة، نقول: مبني على السكون. هذا إعراب ا يف  "هال"لرُّ

عِر، يف كالِم العرب قديًما وحديًثا، هذا  نَِّة، يف الشِّ كلِّ اللُّغِة العربيَِّة، يف القرآِن، يف السُّ

 -الحااروف والماضااي واألماار-، فهااو إعااراب ثاباات، فهااذه الثالثااة "هاال"إعااراب 
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ا نقول: إعراهبا سهل، ألنَّه ثابٌت ما يتغيَّر، يعني صعب أن تعارف إعراهبا ثابٌت، فلهذ 

ۈ ٴۇ  }حرف استفهام، ال َمحلَّ لاه مِان اإلعاراِب، مبناي علاى الساكون؟  "هل"أن 

هاااْل غااادر الشااعراء مااان "، هااذا إعراهبااا، [1]اإلنسووان :  {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 ، هذا إعراهبا."هل ذهب زيد؟"هذا إعراهبا،  "مرتدم؟

يف قولااك:  "علااى"ة الحااروف، لااو أردتَّ أن تعاارب مااثاًل حاارف كااذلك يف بقيَّاا

 :"جلست على الكرسي"

َع، تقول: حرف جر. ل ُتبيِّن النوَّ كن األوَّ  الرُّ

كن الثَّاين: ُتبيِّن الحكم اإلعرابي، فتقول: ال َمحلَّ له مِن اإلعراِب.   الرُّ

ااكو كن الثالااث: ُتباايِّن حركااة البناااء، تقااول: مبنااي علااى السُّ ن، هااذا إعااراب الاارُّ

 يف كلِّ اللُّغة العربيَّة. "على"

ااكوِن، ال َمحاالَّ لااه مِاان "ماان"يف إعااراب حاارف الجاار  ، تقااول: مبن ااي علااى السُّ

وأنا لْم أضاعها يف جملاة، ماا تحتااج إلاى جملاة؛  "َمن"اإلعراِب، انتبه أنَّك أعربت 

لاو أردت أن ُتعارب  ألنَّ إعراَبها ثابٌت يف كلِّ مكاٍن، ضعها يف أي جملة هذا إعراهبا،

فإعراهبا يف كلِّ مكاٍن ويف كلِّ جملٍة واحاٌد وثاباٌت، ُتبايِّن نوَعاه فتقاول: فعاٌل  "جاءَ "

ماٍض. ُتبايِّن حكَماه اإلعراباي فتقاول: ال محال لاه مان اإلعاراب، ُتبايِّن حركاَة بنائِاه 

 على الفتِح 
 
هاذا اإلعاراب،  [1]النصر:  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }فتقول: مبني

 ، هذا اإلعراب."قبل قليلجاَء محمٌد "

ااهِر كماا يف  ، أو "جااءَ "درسنا يف النَّحو أنَّ الفعَل الماضي ُيبنَاى علاى الفاتِح الظَّ

ِر إذا اتَّصلت به واو الجماعة، مثل  ٍك "جاءوا"المقدَّ ، أو اتَّصَل به ضاميُر رفاٍع متحارِّ

 عل"جئُت "مثل 
 
ااهِر أو ، هذا درسناه يف النَّحو، ونطبِّقه هنا، فنقول: مبني ى الفتِح الظَّ

ِر.   على الفتِح المقدَّ
 مبني
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وفعل األمر إعرابه ثابٌت، فإذا أردتَّ أن ُتعارب فعاَل األماِر، حتاى ماا يحتااج أن 

نعرف الفعل، تبادأ إعراهباا فتقاول: فعاُل أماٍر، ثام ُتبايِّن حكَماه اإلعراباي فتقاول: ال 

مبناي "ذه قد تتغيَّر قلياًل، لكن قولاك َمحلَّ له مِن اإلعراِب، ثم ُتبيِّن حرَكة بنائِه، وه

اكون، أو حاذِف النُّاوِن، أو  "على هذه ثابتاة، وفعال األمار درسانا أناه ُيبنَاى علاى السُّ

كوِن."اسكْن، اجلْس، استغفرْ "حذِف حرِف العلَِّة،    على السُّ
 ، مبني

 ، فعل أمٍر، ال َمحلَّ له مِن اإلعراِب، مبناي حاذف"اذهبوا، اذهبا، اذهبي"طيب 

 النون.

، نفس اإلعراب، فعل أمر ال َمحلَّ لاه "ادُع إلى ربك، اخَش ربك، ارِم عن زيد"

 مِن اإلعراِب، مبني على حذف حرف العلة.

ڃ ڃ ڃ چ چ چ }، [35]البقوورة:  {ۇ ۇ ۆ ۆ }

، [3، 2]النصوووووووووور:  { ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ ڇ

 ، اإلعراب نفسه."سبِّْح، استغفرْ "

إعراهبا ثابٌت، ولهذا الطَّالاُب إذا دخاَل  -اللُّغِة كثيرةٌ وهي يف -إذن، فهذه الثَّالثة 

رجااة، فيبحااث عاان  االختبااار، ينبغااي أن َيباادأ بسااؤاِل اإلعااراِب لكااي يضااَمن الدَّ

الحروف والماضي واألمار، ويعرهباا إعراًباا كااماًل هباذه األركاان الثَّالثاة، ويضامن 

رجة.  الدَّ

 أو فعاًل ماضًيا، أو فعَل أمٍر.هذا االحتمال األول، إذا كانت الكلمة حرًفا، 

 طيب االحتمال اآلخر، أن تكون الكلمة ماذا؟ تفضل.
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 )الثَّاني: أن تكوَن الكلمُة اً"ا أو فعًلا مضا ًعا م ْعَربنيُ فملقوَل:   

 مرفوع ُ وعالمُة َ ْفع ه  الضمُة؛ إن كان ح ْكم  الكلمة  الرفَع. -

 ان ح ْكم  الكلمة  النَّْصَب.منصوب ُ وعالمُة َنْصب ه  الفملحُة؛ إن ك -

 جمرو  ُ وعالمُة َجر ه  الكسرُة؛ إن كان ح ْكم  الكلمة  اجَلرَّ. -

 جمزوم ُ وعالمُة َجْزم ه  السكون ؛ إن كان ح ْكم  الكلمة  اجَلْزَم. -

 الثالث: أن تكوَن الكلمُة اً"ا أو فعًلا مضا ًعا َمبنيَّنيُ فملقوَل:

 على كذا؛ إن كان حكم  الكلمة  الرفَع.يف حمل  َ ْفٍعُ مبينٌّ  -

 يف حمل  نصٍبُ مبينٌّ على كذا؛ إن كان حكم  الكلمة  النصَب. -

 يف حمل  َجرٍُّ مبينٌّ على كذا؛ إن كان حكم  الكلمة  اجَلرَّ. -

 يف حمل  جزٍمُ مبينٌّ على كذا؛ إن كان حكم  الكلمة  اجلزَم(. -

ِل، و هاو: أن تكاون الكلماة حرًفاا، أو فعااًل ماضاًيا، أو انتهينا مِن االحتماِل األوَّ

 فعل أمر.

االحتمال الثَّاين والثَّالث: أن تكون الكلمة اسًما أو مضارًعا، هذا البااقي، وهناا  

 مِن األسماِء والمضارِع، وبيَن المعَرب مِن األسماِء والمضارِع: 
ِّ
ق بين المبني  سنفرِّ

بايِّن حكَماه باأن نقاول: مرفاوع، فالمعرب مان األساماء والمضاارع هاو الاذي نُ 

بحسب الحكِم اإلعراباي، إن  -يعني على وزن مفعول-منصوب، مجرور، مجزوم 

فااُع نقااول: مرفااوٌع. النَّصااب: منصااوب. الجااّر: مجاارور. الجاازم:  كاااَن الحكااُم الرَّ

 مجزوٌم.

متاااى تقاااول: مرفاااوع، منصاااوب، مجااارور، مجااازوم؟ ماااع االسااام المعااارب،  

عناي لاه عالماة إعاراب، فلهاذا مهماا قلاَت: مرفاوع، والمضارع المعرب، معارب: ي
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البدَّ أن تقول: وعالمة رفعه كذا، ومهماا قلاَت: منصاوب، ال باد أن تقاول: وعالماة 

نصبه كذا، ومهما قلَت: مجارور، تقاول: وعالماة جاره كاذا، مهماا قلاَت: مجازوم، 

ال ، ال ُتقاال إ"مرفاوع، منصاوب، مجارور، مجازوم"تقول: وعالمة جزمه كذا، ألنَّ 

 مع المعربات.

ا االسم المبني، والمضارع المبني، أيًضا لهما حكٌم إعراب ي، عرفنا أنَّه ال بدَّ  وأمَّ

؟
َّ
، لكن كيف ُنبيِّن الحكَم اإلعرابي

ٍّ
 لهما من حكٍم إعرابي

 ال نقول يف االسم المبني والمضارع المبني: مرفوع منصوب مجزوم مجرور.

 طيب ماذا نقول؟

، يف الجواب: نقول: يف  محل كذا، يف محلِّ رفٍع، يف محالِّ نصاٍب، يف محالِّ جارٍّ

.
ِّ
 محلِّ جزٍم، بحسِب الحكِم اإلعرابي

، يف محالِّ نصاٍب، يف محالِّ رفاٍع، يف  لماذا نقاول يف محالِّ نصاٍب، يف محالِّ جارٍّ

 ؟"يف محلِّ كذا؟"محلِّ جزٍم؟ لماذا قلنا نقول 

، إذن 
 
، والمضارَع مبني

 
حركته حركاة بنااء، إذن مهماا قلاَت: يف ألنَّ االسَم مبني

 علاى كاذا
 
 علاى كاذا، يف محالِّ رفاٍع مبناي

 
بحساب حركاة  -محلِّ كذا، تقاوُل: مبناي

 علاى كاذا، يف محالِّ جازٍم  -بنائه
 
  على كاذا، يف محالِّ جارٍّ مبناي

يف محلِّ نصٍب مبني

 على كذا، هذه متالزمات.
 
 مبني

 :"ذهَب محمدٌ "نمثُِّل: لو قلت: 

فااُع، عرفنااا أنَّ  "محماادٌ " ؟ الرَّ فااُع أم النَّصااُب أم الجاارُّ مااا حكُمااه اإلعرابااي؟ الرَّ

؟ معرٌب.
 
فُع، طيب واالسم هذا معرٌب أو مبني : الرَّ َّ

 حكَمه اإلعرابي

فع، هال نقاول مرفاوع أو يف محالِّ رفاٍع؟ نقاول:  إذن هذا اسم معرب حكمه الرَّ
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مة.   مرفوٌع وعالمُة رفِعه الضَّ

فاعل، والفاعل حكمه  "محمد"التاء أيًضا فاعل، مثل  "بُت ذه"طيب لو قلت: 

فااع، لكنَّااه اساام مبنااي، هاال نقااول:  ، إذن حكمااه الرَّ  
فااع، إال أنَّ التاااء ضااميٌر مبنااي الرَّ

مرفوع، أو يف محلِّ رفٍع؟ أو كله واحد؟ ال، ليس كله واحد، لو قلَت: مرفاوع؛ فهاذا 

ميِر بأنَّاه معارٌب، وهاذا خطاأ، خطأ؛ ألنَّ قولك مرفوع، يعني أنَّك حكمَت على  الضَّ

. مِّ  على الضَّ
 
مير: فاعٌل يف محلِّ رفٍع مبني  وإنَّما تقول عن الضَّ

 علااى "ذهباَت "طياب لاو قلاَت للمخاَطاب: 
 
، تقاول: فاعاُل يف محالِّ رفاٍع مبناي

 الفتِح.

 على الكسِر، وهكذا لاو "ذهبِت "لو قلَت للمخاَطبِة:  
 
، فاعٌل يف محلِّ رفٍع مبني

، أيًضا فاعٌل، لكنَّه مبني؛ ألنَّه اسُم إشارٍة، إذن نقاول: فاعال "ذهب هذا"لَت مثاًل: ق

كوِن، أو    على السُّ
فاعال يف محالِّ رفاٍع  "هاؤالء"، "ذهب هؤالءِ "يف محلِّ رفٍع مبني

 مبني على الكسِر، وهكذا.

، إذن نبادأ "سالَّمُت علاى خالادٍ "لو قلَت:  ، هناا هاذا اسام مسابوق بحارف جارٍّ

؟  "خالاد"عرابه بقولنا: اسم، عرفنا ذلك، لكن إ اساٌم مجاروٌر أو اساٌم يف محالِّ جارٍّ

ه الكسرة.  اسٌم مجروٌر، وعالمُة جرِّ

اامير "ساالمُت عليااَك "لكاان قولااك:  تقااول: اساام، أو تقااول: ضاامير  "ك"، الضَّ

 ، متصل؟ ُتبيِّن النَّوع هنا، لكن تقاول مجارور أو يف محال جار؟ تقاول: يف محالِّ جارِّ

 على الفتِح.مبني 

ساالمُت علااى الااذي "، أو "ساالمُت علااى هااذا"، أو "ساالمُت علااى ساايبويه"

، مااا تقااول: مجاارور، ولااو قلاات: "بجااوارك ، تقااول فيهااا جميًعااا: اساام يف محاالِّ جاارِّ

 مجروٌر؛ ألخطأت.
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فَباَن ِمن ذلك أنَّ اإلعراب له أركانه المعتبرة، كم أركان اإلعراب؟ اذا أردت أن 

 ثالثة:يكون كاماًل فأركانه 

 األول: أن ُتبيَِّن النَّوع يف الحرف والفعل والموقع يف االسم.

كن الثَّاين: أن ُتبيَِّن الحكَم اإلعرابي.  والرُّ

كن الثَّالث: أن ُتبيِّن الحركة.  والرُّ

فإن قال قائل: عرفنا أنَّ أركاان اإلعاراب ثالثاة، فماا حكام التَّرتياب بينهاا؟ هال 

م بعَضها على بعٍض؟يجب أن نرتِّبها هبذه الطَّري  قة؟ أو يجوز أن ُنقدِّ

مت بعَضاها علاى  اة، لكان لاو قادَّ فالجواب: المطلوب أن تأيت هبذه األركاان تامَّ

بعٍض فال بأس، والمعِربون أحياًناا لهام بعاض األعاراِف، أنَّهام يف بعاِض الكلماات 

مون بعض هذه األركان على بعض، لكنَّها مجرد أعاراف، لكان يبقاى اإلعاراب  ُيقدِّ

الكاماال هااو مااا َكُملاات فيااه هااذه األركااان الثَّالثااة، يعنااي لااو أردتَّ أن ُتعاارب مااثاًل 

، تقول: فاعاٌل، يف محالِّ رفاٍع مبناي علاى الكسار، "جاَء هؤالءِ "يف قولك:  "هؤالء"

-ولك أن تقول: فاعٌل مبني على الكسر يف محلِّ رفٍع، ما فيه إشكال، ولك أن تزيد 

ليست مِن اإلعراب، يمكن أن تقول: اسم إشاارة،  زيادات صحيحة، لكن -كما قلنا

مبني على الكسر، فاعل، يف محلِّ رفٍع، أو اسام إشاارٍة مبناي علاى الكسار، يف محالِّ 

رفٍع بالتنوين فاعٍل، لكن ما يقال: يف محلِّ رفٍع فاعٍل، على اإلضافة، هاذا خطاأ، ال، 

رت تقول: يف محلِّ رفٍع،  هاذه جملاة فاعال. وهكاذا هو فاعٌل يف محِل رفٍع، فإن أخَّ

ارت فاال باأس، لكان تاأيت هباذه األركاان مساتوفاًة لكاي  مت وأخَّ يف ما سواه، فإن قدَّ

 يكون اإلعراُب كاماًل.

أيًضااا مِاان األعااراف التااي جاارى عليهااا بعااُض المعااربين: أنَّ أحكاااَم اإلعااراِب 

اغيُر والكبياُر والماتعلُِّم وا يعناي -لجاهاُل المتَّفاق عليهاا المعروفاة التاي يعرفهاا الصَّ
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فاون منهاا فاال ياذكروهنا؛ ألنَّهاا أمااوٌر  -ضاروريَّات اإلعاراب  بعاُض المعاربين يتخفَّ

حارف جار؛  "على": "سلمُت على محمد"واضحٌة ومتَّفٌق عليها، فيقولون مثاًل يف 

حاارف، والحااروف كلهااا ال محاالَّ لهااا مِاان  "علااى"ويسااكت؛ ألنَّااه معااروف أنَّ 

لكن اإلعراب الكامال: حارف جار، ال محالَّ لاه مان  اإلعراب، مبنيَّة على حركاهتا،

كون، وهكذا.   اإلعراب، مبني على السُّ

رس القادم، وأرجو أن يكوَن الكتاُب ماع  انتهى الوقت، إن شاء اهلل نكمل يف الدَّ

الجميع، وجزاكم اهلل خيًرا، واهلل أعلم، وصلَّى اهلل وسالَّم علاى نبيناا محماٍد، وعلاى 

 آلِه وأصحابِه أجمعين.
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 الدرس الثاني
 

الُم على نبيِّناا  الُة والسَّ  ربِّ العالميَن، والصَّ
ِ
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمُد هلل

ا بعد:  ُمحمٍد، وعلى آلِه وأصحابه أجمعين، أمَّ

رس الثَّااين  فسالُم اهلل عليكم ورحمُته وبركاُتاه، وحيَّااكم اهلل وبيَّااكم يف هاذا الادَّ

 وطأ يف اإلعراب.مِن ُدروس شرح الم

ونحن يف ليلِة األربعاء، الحادي والعشرين مِن جماادى األولاى، مِان سانة تساٍع 

رس ُيعقاد يف األكاديميَّاة اإلساالميَّة المفتوحاة،  وثالثين وأربعمائٍة وألٍف، وهذا الادَّ

ياض.  يف مدينة الرِّ

ابِق  رس السَّ ل-يف الدَّ رس األوَّ يباجا -الدَّ ديباجاة الموطاأ -ة كنَّا بدأنا بقاراءة الدِّ

وكان فيها بياٌن لطريقِة اإلعاراب، فشارحناها شارًحا إجماليياا، تمهياًدا  -يف اإلعراب

مات التي يحتاج إليها الُمعِرب.   لِما سيأيت بعد ذلك مِن المقدِّ

رس ااق عليهاا، ثام نقاارأ  -إن شااء اهلل-ويف هاذا الادَّ يباجاة، وُنعلِّ ساانقرأ أمثلاَة الدِّ

مة األولى. -لىبإذن اهلل تعا-ونشرح   المقدَّ

يباجااة، يف  فنسااتعيُن باااهلل، ونباادأ بقااراءة األمثلااة التااي ذكرهااا الُمَصاانِّف بعااَد الدِّ

ل. ادسة، تفضَّ فحة السَّ  الصَّ

ااالُم علااى  ااالُة والسَّ  ربِّ العااالميَن، والصَّ
ِ
بساام اهلل الاارحمن الاارحيم، الحمااُد هلل

 وللُمحاضرين.رسول اهلل، اللهمَّ اغفر لنا ولشيخنا، وللُمشاهدين 



 

 
e 

g h 

f  33 
 يف اإلعراب املوطأشرح 

 )أمثلة: جااَل حممِّ  اليوَم. رحمه اهلل وإيانا: -قال الُمَصنِّف  

 يفجااَليف: فعل  ماٍ،ُ ال َمحلَّ له م ن اإلعراب ُ مبينٌّ على الفملس.

 يفحممِّ يف: فاعل ُ مرفوع ُ وعالمُة  فعه  الضمُة.

 يفاليوَميف: مفعول  فيه يفظرف  زماٍنيفُ منصوب ُ وعالمُة نصب ه  الفملحُة(.

يباجة التي فيها طريقة اإلعاراب، نعم . هذه األمثلة التي ذكرها الُمَصنُِّف بعَد الدِّ

أراَد أن يطبِّق َما ذكَره يف طريقِة اإلعراِب على بعِض األمثلِة، فسايأيت يف هاذه األمثلاة 

عٌة، منها أسماء، ومنهاا أفعاال، ومنهاا حاروف، ومنهاا ُمعرباات، ومنهاا  كلماٌت متنوِّ

بِّق األركاَن الثَّالثاة التاي ذكَرهاا لإلعاراب، ونحان يف الكتاَباة سنضاُع َمبنيَّات، وسُيط

 بين كلِّ ركٍن وركٍن فاصلة؛ ليتبيَّن كلُّ ركٍن على ِحدة.

 فاملثال األول: يفجااَل حممِّ  اليوَميف.

اسامان  يفحممِّ ُ واليوَميفهذا فعٌل ماٍض، سُيطبِّق إعراَب الفعِل الماضي، و  :يفجااَليف

 إعراب األسماء المعربة.معربان، فسيطبِّق 

ل، وهاو بيااُن النَّاوع، فعاٌل  يفجـااليف: فقال يف إعراب  كُن األوَّ فعاٌل مااٍض، هاذا الارُّ

اسم َمنقوص، فهي يف األصل مختوماة بيااء،  "ماضٍ "ماٍض، وننتبه هنا إلى أنَّ كلمة 

فاع، ويف ،  إاِلَّ أنَّ الياء مِان االسام المنقاوص إذا كااَن نكارة فإنَّهاا ُتحاذف يف الرَّ الجارِّ

فع، فلذلك نكتاُب  ، بضااٍد دون "فعال مااضٍ "وتثُبت يف النَّصب، هنا َحذفناها يف الرَّ

اد كسرتان.  ياٍء، وتحت الضَّ

هاذا بيااٌن للحكام اإلعراباي، الفعال  : )ال َمحلَّ له م ـن اإلعـراب (.  ثم قال يف إعرابه

، فلهذا ُيقال يف بياِن حكِمه اإلعراب
 
ي: ال َمحالَّ لاه مِان الماضي ليس له حكٌم إعرابي

 اإلعراِب. 

، ال رفاٌع، وال "ال َمحلَّ لاه مِان اإلعاراِب "معنى 
 
: يعناي لايس لاه حكاٌم إعراباي



 

 34 
 يف اإلعراب املوطأشرح 

 

e 

g h 

f  

، وال جزٌم.  نصٌب، وال جر 

هذا بياٌن لحركِة البنااِء، ثالثاة أركاان، إذن اإلعاراب  )مبينٌّ على الفملس(ُثم قال: 

 تام.

سم عندما ترياد أن تبادأ إعراباه، ، هذا اسم، طيب اال"محمدٌ "ثم قال يف إعراب 

ال تبدأ إعرابه ببيان نوعاه، وإنَّماا كماا قرأناا وشارحنا أن تبادأ إعراباه ببيااِن موقِعاه يف 

اها عندما وقَع يف هذا الموقع مِان الجملاة،  الجملة، يعني ما الوظيفة النَّحويَّة التي أدَّ

على َمن فعل المجيء، فقال: يف هذه الجملة اسٌم دلَّ  يفحممـِّ يف يعني أنَّ  )فاعل (فقال: 

، ولمااذا قاال:  )مرفـوع ( ثم قال:  )فاعل (ُ
ِّ
ولام  )مرفـوع ( هاذا بيااٌن للحكام اإلعراباي

 يقل: يف محلِّ رفع؟ ألنَّه اسم ُمعرب.

ُ  ثم قال:  متاى ماا قيال مرفاوع، يجاب أن تقاول: وعالماُة  )وعالمُة  فعـه  الضـمُة(

 رفعِه كذا.

قَعه يف الجملاة، وظيفتاه النَّحويَّاة، هاذا االسام إذن سُيبيِّن مو )اليوم(ُثم أعرب 

 اليوم، ماذا بيَّن يف الجملة عندما وقَع يف هذا الموقع؟ 

 )مفعول  فيه يفظرف  زمـاٍنيف( بيَّن زماَن المجيء، إذن يكوُن ظرَف زماٍن، فلهذا قال: 

هاو: المفعاول يف  -كماا شارحنا مان قبال يف ُملحاة اإلعاراب-نعلم أنَّ المفعول فيه 

 نه، وُيقال: ظرَف زماٍن. أو المفعول يف مكانِه، فُيقال: ظرَف مكاٍن.زما

 )منصـوب ( إذن، المفعول فيه ظرُف زماٍن، هذا بياٌن لموقعه يف الجملة، ثام قاال: 

بياٌن لحكمِه اإلعرابي، ولماذا لم يقْل: يف محال نصاب؟ ألنَّ االساَم ُمعارٌب، ومتاى 

ة، وهكذا يف األمثلة القادمة، فننتباه إلاى قال منصوب، فسيقول: وعالمُة نصبِِه الفتح

أنَّ الُمَصنِّف سُيطبِّق ما ذكره يف أركاِن اإلعراِب ركنًا ركنًاا، يف األمثلاة القادماة، التاي 

 سيقرأها األخ تباًعا. تفضل.
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 )يفجااَل هؤالال  إليَكيف.  

 يفجااَليف: فعل  ماٍ،ُ ال َمحلَّ له م ن اإلعراب ُ مبينٌّ على الفملس.

 عل ُ يف حمل   فٍعُ مبينٌّ على الكسر.يفهؤالال يف: فا

 يفإىليف: حرف  جرٍُّ ال َمحلَّ له م ن اإلعراب ُ مبينٌّ على السكون.

 يفالكافيف: اسم  يفحمري  خماطٍبيفُ يف حمل  جرٍُّ مبينٌّ على الفملس(.

اسم، بايَّن موقَعاه يف الجملاة، فقاال: فاعال، إال  )هؤالال (:سبق إعراهبا، و "جاءَ "

 يف  عل ُ يف حمل   فٍعُ ألنَّه مـبين( )فاأنَّه قال: 
 
؛ سانقول: مبناي ومتاى ماا قلناا: يف محالِّ

 على الكسِر.
 
 محلِّ رفٍع، مبني

هاال يسااتحق أن نااذكر لااه ثالثااة أركااان يف اإلعااراب؟ نعاام،  )يفإىليف: حــرف  جــرٍّ( 

يف أنواعها: اسم وفعل وحرف، يعناي  -كما عرفنا-يستحق؛ ألنَّه كلمة، ألنَّ الكلمة 

مثال األساماء، ومثال األفعاال،  "إلاى"عنًى، وهذا الحرف كلماة، فاالحرف حرُف م

ن من ثالثة أركان، كما قاال الُمَصانِّف:  )حـرف   ففي إعراهبا ُتعرهبا إعراًبا كاماًل، يتكوَّ

، حكمااه جــرٍُّ ال َمحــلَّ لــه م ــن اإلعــراب ُ مــبينٌّ علــى السُّــكون(    ، باايَّن نوعااه، حاارُف جاارٍّ

 على السكون. م ن اإلعراب (ُ)ال َمحلَّ له اإلعرابي: 
 
 وحركة البناء: مبني

وجَرت عادُة كثيٍر مان الُمعاربين: أنَّهام يرتكاون إعاراَب ماا ُيعلام مِان اإلعاراب 

ارورة، يعناي متَّفاٌق عليهاا، لايس  رورة، هناك أشياء معلوماٌة مِان اإلعاراب بالضَّ بالضَّ

ااغار، وال صااون، وغيااُر فيهااا خااالف، كااان الطُّااالب يعرفوهنااا، الكبااار والصِّ متخصِّ

فون مِن النصِّ عليها، كحاروف  صين، أموٌر معروفة للجميع، فصاروا يتخفَّ المتخصِّ

، حااروُف الجاارِّ معااروف أنَّهااا حااروف، والحااروف إعراهبااا واضااح ومعااروف  الجاارِّ

وثابت ما يتغيَّر، دائًما نقول: ال َمحلَّ له مِن اإلعراِب، ثم ُنبيِّن حركَة بنائهاا، وحركاة 

هااي حركااة آخرهااا، فهااذه أشااياء واضااحة وثابتااة ال تتغيَّاار، ولهااذا صاااروا بنائهااا 
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، وباقي إعرابه معروف.   يختصرون، فيقولون: حرُف جرٍّ

ثمَّ جاَء طالٌب يجهلون اإلعراب، فظنُّوا أنَّ حارَف الجارِّ لايس لاه إعاراب، كالُّ 

 علاى  إعرابه أن تقول: حرُف جرٍّ فقط، فاإذا قلات: ال َمحالَّ لاه مِان اإلعاراِب،
 
مبناي

كون استغربوا! أهو كلمة لكي ُنعرهبا كباقي الكلمات؟! نعم.   السُّ

)اسم  يفحـمري   والكاف مِن األسماء المبنيَّة؛ ألنَّه ضمير، فقال:  )الكاف(ُثم أعَرب 

طيب االسم إذا أردتَّ أن تبدأ إعرابه ال تبدأ إعرابه ببيااِن نوعاه، لمااذا هناا  خماطٍبيف(

؟ قلنا: إنَّ االسام ُيبايَّن نوعاه يف حالاٍة واحادٍة، )اسم  يفحمري  خماطٍبيف(بيَّن نوَعه، فقال: 

، كما هنا: إليَك.   إذا ُسبَِق بحرِف جرٍّ

، ثام حركاة بنائِاه فقاال:  )يف حمل  جـرٍّ(؛ ثم بيَّن حكمه اإلعرابي، فقال: 
 
ألنَّه مبني

 .  )مبينٌّ على الفملس(

 تفضل اقرأ.

 )يفهل تذهَبنَّيف. 

 هاٍمُ ال َمحلَّ له م ن اإلعراب ُ مبينٌّ على السُّكون.يفهليف حرف  اسملف

يفتذهَبيف: فعل  مضا ع ُ يف حمل   فٍعُ مبينٌّ على الفملسُ والفاعل  حمري  مسملرت  تقِّير ه: 

 يفأنتيف.

 يفالنونيف: حرف  توكيٍُِّ ال َمحلَّ له م ن اإلعراب ُ مبينٌّ على الفملس(.

يف هذه  يفهـليف هبا ثابٌت، فهذا إعراب هذا حرف، والحروف إعرا يفهل تذهَبنَّيفُ يفهليف

 الجملة ويف غيرها، فتقول يف إعرابه: حرُف استفهاٍم: هذا نوعه. 

 ال َمحلَّ له مِن اإلعراِب: حكمه اإلعرابي.

 على السكون: حركته، هذا واضح.
 
 مبني
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هذا فعاٌل مضاارٌع، الفعال المضاارع تبادأ إعراباه ببيااِن نوعاه، فعاٌل  يفتذهَبيف:ثم  

، هال "أن، ولان، وكاي، وإذن"ب هنا هال ُسابق بناصاٍب؟ ال، نواصابه: مضارٌع، طي

ااا، والم األماار، وال الناهيااة، وأدوات الشاارط "ُساابق بجااازٍم؟ ال، جوازمااه:  لاام، ولمَّ

يعني ليس له عمل، ال يعمل، ال ينصب،  -أو هامل-حرف مهَمل  يفهليف، فا"الجازمة

فع.  وال يجزم، فيكون حكم الفعل بعده الرَّ

فع، لكن لماذا قاال الُمَصانِّف  ذهبيفيفتفالفعل   )يف حمـل   فـٍع(  هنا حكمه ماذا؟ الرَّ

كيِد، فقاال:  . لماذا؟ التصاله بنوِن التوَّ
 
ُ   ما قال مرفوع؟ ألنَّه مبني  )مـبينٌّ علـى الفـملس(

ولكلِّ فعٍل فاعٌل بعادُه، فاإْن ظهاَر، وإال فهاو ضامير مساترت. وقاد ذكرناا القاعادَة يف 

هال "ب هناا ماا ظهار، إذن الفاعال ضاميٌر مساترتٌ تقاديرُه: شرح باب اإلعاراب، طيا

 ."تذهبنَّ أنَت 

تساتحق اإلعاراب أو ال تساتحق اإلعاراب؟ ننظار،  "النون"هل  )النون(ُبقيت 

إن كاناات كلمااة، فتسااتحق اإلعااراب، إذا لاام تكاان كلمااة، فااال تسااتحق اإلعااراب، 

أهنا ثالثة أنواع:  -قليلكما بيَّنا أنواعها يف شرح الملحة، وكما سيأيت بعد -والكلمة 

اسٌم وفعٌل وحرٌف، والمراد بالحرف هنا: حارُف المعناى، ولايس حاروف المبااين، 

يعني الحروف التي تتكون منها الكلماة، والناون هناا حارُف معناى أم حارُف مبناى؟ 

 حرُف معنى؛ ألنَّه حرف له معنى، وهو التَّوكيد. 

مِان إعراهباا بأركاهناا الثَّالثاة، إذن، هذه كلمة أو ليست كلمة؟ كلماة، إذن ال باد 

ُ  أواًل: عرفنا أنَّه حرف، إذن نعربه إعراب الحروف، ُنبيِّن نوعه، قال:   )حـرف  توكيـٍِّ(

 )مـبينٌّ علـى الفـملس(.   نبايِّن حركاة بنائاه )ال َمحلَّ له م ن اإلعراب (ُ نبيِّن حكمه اإلعرابي 

 تفضل.
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 )يفال ت همْليف. 

 له م ن اإلعراب ُ مبينٌّ على السُّكون. يفاليف: حرف  نهٍي وجزٍمُ ال َمحلَّ

تهمل: فعل  مضا ع ُ جمزوم ُ وعالمُة َجْزم ه  السُُّكون ُ والفاعل  حـمري  مسـملرت  تقـِّيره :    

 أنت.

 يفال تهمَلنَّيف.

 ال: حرف  نهٍي وجزٍمُ ال َمحلَّ له م ن اإلعراب ُ مبينٌّ على السكون.

على الفملسُ والفاعل  حـمري  مسـملرت  تقـِّيره :     تهمَل: فعل  مضا ع ُ يف حملٍّ َجْزٍمُ مبينٌّ

 أنت.

 النون: حرف  توكيٍُِّ ال َمحلَّ له م ن اإلعراب ُ مبينٌّ على الفملس(.

، "هتمال"، جااء الفعال المضاارع "ال هتمَلنَّ "، و "ال هتمل"يف هذين المثالين: 

وة، وقاد ُسابق ففي المثال األول هو ُمعرب؛ لعدم اتِّصاله بنون التَّوكيد، أو نون النِّسا

الناهية، فصاار حكماه الجازم، ُمعارب وحكماه الجازم، فلهاذا  "ال"بأداة جزم وهي 

 )فعل  مضا ع ُ جمزوم ُ وعالمُة َجْزم ه  السُُّكون (.قال الُمَصنِّف: 

فهااو أيًضااا مساابوق بجااازم، فحكمااه الجاازم، ولكنااه  يفال تهمَلــنَّيفُيف  يفتهمــليفوأمااا 

؛ التصاله
 
؟ مبني

 
كياد، وحكماه الجازم، وهاو مبناي، فلهاذا  ُمعرٌب أو مبني بناون التوَّ

ونون التَّوكيد كماا عرفناا  : )فعل  مضا ع ُ يف حملٍّ َجْزٍمُ مبينٌّ على الفملس(قال الُمَصنِّف

 كلمة، فلهذا أعرهبا. 

يتَّضح لنا مِن هذا اإلعراِب ومِن تطبيِقه، هذه الفائدَة التاي سايذكرها الُمَصانِّف، 

 تفضل اقرأ.
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بيََّن بذلك للطَّالب  النبيه  أنَّه ال بَِّّ من الملَّفريق يف اإلعراب  بنَي االسِم والفعِل )وقِّ ت  

واِــرف ُ وبــنَي امُلْعَربــا   واملبنيَّــا ُ وبــنَي م صــطلحا   املعَربــا   واملبنيَّــا ُ وبــنَي َحَركــا    

 اإلعراب  والبناال.

له َدْ َب اإلعراب ُ فَيْسُلَكه علـى ه ـًِّ ُ    أي: أنَّ هناك مقِّم اٍ  ال بَِّّ م ن معرفمل ها؛ لمل نرَي

 فإليكها(.

نعم. تباين مماا سابق أن اإلعاراب يتطلاب مان الطالاب إتقاان مقادماٍت يحتااج 

ق بين أنواع الكلمة، فيعرف نوع هذه الكلماة التاي ساُيعرهبا، هال  إليها، ال بدَّ أن يفرِّ

ة إعراهبماا تختلاف هي اسم، لها طريقة إعراب كما رأينا، أم فعل، أم حرف، وطريقا

ق باين المعرباات والمبنيَّاات، فالمعرباات  عن إعراب االسم، وكاذلك البادَّ أن ُيفارِّ

تقاااول يف إعراهباااا: مرفاااوع، منصاااوب، مجااارور، مجااازوم. وأماااا االسااام المبناااي، 

والمضارع المبني فُتبيِّن حكمها اإلعرابي بمصاطلٍح آخاٍر، تقاول: يف محالِّ كاذا. ال 

ق بين المُ  اٍت إذا أتقنهاا الطَّالاُب صااَر بدَّ أن تفرِّ عرب والمبناي، وهكاذا هنااك مقادمِّ

سااهاًل عليااه، وإذا لاام يتقنهااا فسيضااُعف يف اإلعااراب بمقااداِر  -بااإذن اهلل-اإلعااراُب 

ماِت.  َضعِفه يف هذه المقدِّ

مات التاي يحتااج إليهاا طالاب  وقد حااول الُمَصانِّف أن ياذكر أهامَّ هاذه المقادِّ

يف  -إن شااء اهلل-مة األولى، وهي يف أقسام الكلمة، سنحاول اإلعراب، فبدأ بالمقدِّ 

رس أن نقرأها، وأن نشرحها، نستعين باهلل، ونبادأ بقراءهتاا، تفضال ياا ساعيد  هذا الدَّ

 اقرأ.

 )املقِّ مُة األوىل: أقسام  الكلمة.

و يا   الكلمـــُة يف العربيَّـــة إمَّـــا: اســـم  أو ف ْعـــل  أو َحـــْرف ُ والملَّفريـــق  بينهمـــا م ـــن َحـــر   

 اإلعراب(.

مة األولى: أنواع الكلمة، أناواع الكلماة ُتادرس أيًضاا يف النَّحاو، بال  نعم، المقدِّ
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ارورة األولااى، وشاارحناها مِان قباال يف ُملحاة اإلعااراب، وُتشاارح  ُتعادَّ يف النَّحااو الضَّ

ضاارورًة يف بااداياِت كتااِب النَّحااِو، ويحتاااج إليهااا الطَّالااُب يف النَّحااِو، ويحتاااج إليهااا 

طَّالُب أيًضا بشدة يف اإلعراب، فالبدَّ من التَّوكيِد عليها وإتقاهنا، فاإن كاان الطَّالاُب ال

 عنده َضعف يف التَّمييز بين األسماِء واألفعاِل والحروِف، فلينتبه لذلك.

نعم، أكثر الكلمات أمرها قد يكون واضًحا عند الطَّالب، هل هاي اسام أم فعال 

، أو كتاٌب، أو قلٌم، أو جداٌر، أو رجٌل، أو محماٌد، أو باٌب "أم حرف، فإذا قلنا مثاًل: 

جلاس، أو يجلاس، أو اجلاس، أو ذهباوا، "، فواضح أنَّها أسماء، ولو قلات: "ساعةٌ 

يف، أو عان، أو "، فهذه مان الواضاح أنَّهاا أفعاال، وإذا قلات: "أو يذهبون، أو اذهبوا

هنااك بعاض الكلماات  ، فهذه واضٌح أنَّها حروف، لكان"على، أو لم، أو قد، أو لن

د بعُض الطُّالِب يف معرفاِة نوِعهاا،  التي قد يغمض نوُعها على بعِض الطُّالِب، ويرتدَّ

 فكيف سيعرُبها وهو ال يعرف نوعها؟

. طيااب هااو ال "ُأٍف "، أعاارب [23]اإلسووراء:  {ہ ہ ہ ھ }قااال تعااالى: 

ها حرف، طبًعاا يعرف أصاًل نوعها، هل هي اسم أو فعل أو حرف، إذا كان يف باله أنَّ 

ا إذا كانت اساًما، فماا يمكان أن يقاول:  سيقول: حرف ال َمحلَّ له مِن اإلعراِب. وأمَّ

ال َمحلَّ له مِن اإلعراِب. ال بدَّ أن يكون له حكم إعراباي بحساب وظيفتاه، وموقعاه 

 يف الجملة.

فهماَت ماا  "نعم"، فإذا قلت "نعم"تقول:  "هل جاء محمد؟"ومثاًل: لو قلت: 

 و لم تفهم؟ فهمَت، إذن هو كالم؛ ألنَّه ال ُيفهم إال الكالم.أريُد أ

، هاذه اسام أو فعال أو حارف؟ كياف ُتعرهباا؟ أو ماا ُتعارب؟ "نعم"طيب كلمة 

ُل أمٍر ال بدَّ أن تعرف نوعهاا، اسام أو  ُتعرب، ال بد أن ُتعرب، طيب كيف ُتعرهبا؟ أوَّ

 فعل أو حرف. 
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، هذا واضح أنَّه فعٌل ماٍض، "ذهب"ن، ، هذه كلمتا"ذهبوا"طيب لو قلنا مثاًل:  

واو الجماعاة، لكان هال هاي اسام أم فعال أم حارف؟ قاد  "ذهباوا"طيب والواو يف 

د بعُض الطُّالب، فيظن أنَّها حرف؛ ألنَّها على حارٍف واحاٍد، وهاي اسام؛ ألنَّهاا  يرتدَّ

 ، ونحو ذلك."اذهبي"، أو ياء المخاطبة: "ذهبُت "ضمير، وكذلك التاء يف 

، هذا اسم أو فعل أو حرف؟ قد َيظانُّ بعُضاهم أنَّاه فعال "جلوس"مثاًل:  لو قيل

، هذا اسام "راكض"أمر، من داللته على الطَّلب، مع أنَّه اسم، وكذلك لو قيل مثاًل: 

اللاِة  أو فعل أو حرف؟ هذا اسم، قد يظنُّ بعاُض الطُّاالب أنَّاه فعال، لِماا فياه مِان الدَّ

 على الَحَدِث، وهكذا. 

وهنا فمعرفااة ناا ل معلومااٍة يف النَّحااو ويف اإلعااراب، ويساامُّ وع الكلمااة هااذه أوَّ

رورة األولى يف النَّحِو.   الضَّ

 ما معنى كونها ضرورة؟ 

ضرورة يعناي ليسات مجارد معلوماة، إذا ُطلبات مناك، إذا أردهتاا تساتدعيها أو 

حكاٍم  تستفيد منها، ال، ضارورة، يعناي ال بادَّ منهاا، قبال أي عمليَّاة نحويَّاة، قبال أيِّ 

نحويٍّ أو إعراب، سواٌء ُطلبت منك أو لم ُتطلب منك؛ ال بدَّ أن تقاوم هباا يف ذهناك 

قبل أي عمليٍة نحويٍة، لو قيل لك: أعارب هاذه الكلماة، فمباشارة يف ذهناك قبال أن 

د نوَعهااا؛ لكااي تسااتط ع أن ُتعاارب، فهااذا أمااٌر ال باادَّ أن ُيتقنَااه ييُتعاارب ال باادَّ أن ُتحاادِّ

ار هال الطَّالب؛ ألنَّ  ه سيحتاج إليها يف كلِّ كلمة، ليست كل كلمة سايبقى ينتظار ويفكِّ

اة الكلماات  هي اسم أو فعال أو حارف، ال بادَّ أن َيْمَهار يف هاذا األمار كثياًرا، وخاصَّ

امائر كثيارة االساتعمال، يعارَف هاي  المشهورة، والكلماات كثيارة االساتعمال، الضَّ

قااائم، جااالس، ضااارب، "عاال، مثاال أسااماء أو أفعااال أو حااروف، أسااماء، اساام الفا

 ، وهكذا."مضروب، مشروب، مأكول"، أو اسم المفعول: "نائم
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مااة األولااى، وهااي: أقسااام الكااالم، قااال:  )الكلمــُة يف فباادأ الُمَصاانِّف هبااذه المقدِّ

، وألنَّاه مان العربية إمَّا: اسم  أو ف ْعل  أو َحْرف ُ والملفريق  بينهمـا م ـن َحـر و يا   اإلعـراب(    

اارو قااون للطَّالااب بااين األسااماء واألفعااال الضَّ ريَّات التااي يهااتم هبااا النَّحويااون، ويفرِّ

والحروف بطرائَق كثيرة، أسهلها: الطَّريقة التي استعملها الماَُصنِّف، وهاي التَّفرياق 

امة والفتحاة والكسارة"بينها بالعالماِت المميِّزة، ليسات عالماات اإلعاراب  ، "الضَّ

وهاي ضاوابط لفظيَّاة ُتطبِّقهاا علاى الكلماة لكاي تعارف ال، بل بالعالمات المميزة، 

 نوعها.

 سيبدأ اآلن بذكر هذه العالمات، مبتدًئا بعالمات االسم. تفضل.

ًًا منهـا ح ك ـَم بأنَّـه       )فاالسم  له عالما   ت مي زه  عن األفعاِل واِروفُ مملى ما َقب َل شـي

 اسم ُ منها:

صــائف   -آٍه  -َصــٍه  -حممــٍِّ  -حممــًِّا  -قبــول  الملنــويِنُ حمــو: حممــِّ   -1

 ذهاب . -

يـا   -يا حسـرًة   -يا عجًبا منك  -يا هذا  -قبول  النِّااٍلُ حمو: يا حممِّ   -2

 صائف.

 -القاعة  -اخلائف  -الذهاب  -قبول يفأليف املعر فةُ حمو: القلم  -3

 الرجال.

 -ال  تالميـذ   قبول  اإلسناد  إليهاُ أي: جواز  كون ها مبملـًِّأ أو فاعًلـاُ حمـو: هـؤال     -4

 الذُّلُّ َهوان (. -هذا مجيل   -جاال الذي َنَجَس  -ذهَب عليٌّ 

نعم، إذن فذكر لنا واكتفى بأربع عالمات من العالماات المميِّازة التاي تميِّاز لناا 

األسماء عن أخويها األفعاال والحاروف، متاى َماا قبلات الكلماة هاذه العالماات أو 

الكلماة اسام، وإذا لام َتقبال الكلماُة كالَّ هاذه بعضها، ولو عالمة واحدة، فاإنَّ هاذه 

 العالمات فليست اسًما.
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يعنااي  حممــٍِّ( -حممــًِّا  -)العالمــة األوىل: قبــول  الملنــويِنُ حمــو: حممــِّ    قااال:  

؛ فاالحكم واحاد،  بااٌب، جاداٌر، "سواٌء أكان التَّنوين تناوين رفاٍع، أو نصاٍب، أو جارٍّ

َقبِااااَل  "ُأٍف " [23ء: ]اإلسوووورا {ہ ہ ہ ھ }، "راكااااٌض، وركااااٌض، وجلااااوٌس 

هذه كلها أسماء؛ ألنَّها َقبَِلت  "َصٍه،"، اسم؛ لقبول التنوين، تقول: "َصه"التَّنوين، و

 التنوين.

النِّداء يقُع على األسماء، األساماء هاي التاي  )قبول  الن ِّااٍل(العالمة الثَّانية: قال: 

ياا أنات مااذا تفعال؟، ياا  ُتناَدى، مثل: يا محمد، يا ماريم، ياا إباراهيم، ياا هاذا تعاال،

حساارًة علااى العباااد، تقااول: يااا باااُب مااا أكااربك!، يااا جبااُل مااا أعظمااك!، يااا عجًبااا!، 

 وهكذا.

 "أل"مثل: القلم، أصله قلام، ودخلات علياه  )قبول يفأليف املعر فة(العالمة الثَّالثة: 

فااة تاادخل علااى األسااماء،  "أل"إذن اساام؛ ألن  القلاام، الكتاااب، الكرسااي، "المعرِّ

 ، وهكذا."ارالجد

 "أل"هذه العالمات واضحة، ويقولون: إنَّها عالمااٌت لفظيَّاٌة، فاالتَّنوين ُيلفاظ، 

 ُتلفظ، النداء ُيلفظ. 

ابعااة، وهااي:  ااا العالمااة الرَّ فهااذه عالمااٌة معنويااٌة، ُتفهاام  )قبــول  اإلســناد  إليهــا(أمَّ

 فهًما.

 ما معنى قبوُل اإلسناِد اليها؟ 

هاام فيهاا بعمليَّاة اإلساناد، أنات ُتساند شايًئا إلاى يتم اإلف -كل اللغات-اللغات 

شاايٍء فيااتمُّ بااذلك المعنااى، مثااال ذلااك: إسااناد النجاااح إلااى محمااٍد، تريااد أن ُتسااند 

، "نجَح محمدٌ "النَّجاح إلى محمٍد، ماذا تقول؟ يمكن أن ُتعبِّر مبتدًئا بفعٍل، فتقول: 

معناهما اإلجمالي واحد، وهو  ، كال الجملتين"محمٌد ناجٌح "أو ُتعبِّر مبتدًئا باسٍم: 
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الشيء الذي أسندته يف الجملتين؟ النَّجااح، -إسناُد النَّجاح إلى محمٍد، أين الُمسنَد 

، "نجاح"بأي لفظ؟ با "نجَح محمدٌ "فالنَّجاح عبَّرت عنه يف الجملة الفعليَّة بقولك: 

 "ناجٌح  محمدٌ ". وعبَّرت عنه يف الجملة االسميَّة بقولك: "نجح"يعني بلفظ الفعل 

، يعناي اسام، إذن الُمساند هاو الشايء الاذي ُتسانده، قاد يكاون بلفاِظ "ناجح"بلفظ 

 .  "ناجٌح "، وقد يكون بلفظ االسم: "نجَح أو ينجُح "الفعل: 

، يف الجملااة "محماد"الااذي أساندت النَّجااح إليااه؟ -طياب وأيان الُمسااند إلياه 

هااو  "حمااٌد ناااجٌح م"، هااو الفاعاال، ويف الجملااة االساام: "نجااَح محماادٌ "الفعليااة: 

المبتدأ، الُمساند إلياه ال يكاون إال اساًما، ال يمكان أن ُتسانِد إلاى فعاٍل أو حارٍف، ال 

 ُتسنِد إال إلى اسٍم. 

أين الُمسند إليه الذي أسندت إليه النجاح؟ محمد، إذن محمد فاعال، يف مااذا؟ 

َح يف نجَح محمٌد، طياب أيان الُمساند إلياه الاذي أساندت إلياه النجااح بقولاك: نجا

 هؤالِء؟ أسندت النجاح إلى من؟ إلى هؤالِء؛ ألن هؤالء اسم.

لو قلت: نجحُت، أين الُمساند إلياه الاذي أساندت إلياه النجااح؟ تااء الماتكلم، 

طبًعا أسندت النجاح إلاى نفساك، لكان النَّحاو ال يتعامال ماع الاذوات، يتعامال ماع 

التااء هاي تاا ك،  الكلمات، أين أنت أيها الماتكلم يف هاذه الجملاة نجحات؟ التااء،

تقول: تاء المتكلم، تا ك، فتاء المتكلم على ذلك اسٌم، ما الدليل على ذلك؟ قباول 

 اإلسناد إليها، كوهنا وقعت ُمسنًدا إليها، ُأسند إليها النجاح.

فإذا فهمنا ذلك، فهمنا قول الُمَصانِّف يف تعرياف قباول اإلساناد إليهاا، يعناي أن 

دًأ أو فااعاًل فهاي اسام، لمااذا؟ ألن الُمساند إلياه يف الكلمة متى ما صاحَّ أن تقاع مبتا

الجملة االسمية هاو المبتادأ، والُمساند إلياه يف الجملاة الفعلياة الفاعال، فاأيُّ كلماة 

 يمكن أن تجعلها فاعاًل أو مبتدًأ فهي اسٌم؛ ألهنا حينئذ تكون ُمسنًدا إليها.
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ماات االسام المميازة، اآلن يعني ميَّز األسماء هبذه العالمات التي نساميها: عال 

 أو العالمات المميزة لالسم. 

أيًضا سيتخذ الُمَصنِّف طريقًة أخرى لتميياز األساماء عان األفعاال والحاروف، 

 وهي: بأن يذكر أهم أنواع األسماء، تفضل اقرأ.

 )ومن أنواع االسم: 

 ُأح ِّ. -مكة  -هنِّ  -العلمُ حمو: حممِّ  -1

 كاف اخلطاب. -اعة واو اجلم -هو  -الضمريُ حمو: أنت  -2

 إكرام. -ش ْرب  -َحْرب  -ع ْلم  -املصِّ ُ حمو: َذهاب  -3

 م ْسمَلْعل م. -م ْقب ل  -نائم  -اسم الفاعلُ حمو: جال س  -4

 م ْكَرمُ م ْسمَلْخَرج. -مأصوذ  -اسم املفعولُ حمو: مشروب  -5

 آٍه. -َصْه  -َأفٍّ  -َأْخ  -اسم الفعلُ حمو: هيهاَ   -6

 كأس(. -بيت  -قلم  -سُ حمو:  جل اسم اجلن -7

يعناي هاذه مان األناواع، وإال فاإنَّ  )ومـن أنـواع االسـم(   نعم. طبًعا قال الُمَصانِّف: 

أنواع االسم أكثار مِان ذلاك، لكان هاذه مان األناواع، فاإذا عرفناا أنَّ هاذه مِان أناواع 

د األسااماء، فمااا يحتاااج أن نطبِّااق عليهااا العالمااات الممياازة؛ ألنَّ الهاادف والماارا

مائَر اآلن أسماء؛ فما تحتااج أن  د نوَع الكلمة، فإذا عرفنا أنَّ الضَّ والمطلوب أن ُتحدِّ

واو الجماعاة، تااء "ُتطبِّق عليها هذه العالمات المميِّزة، مثل: الضمائر المتصالة كاا 

، "أنا وأنت وهاو وإيااك وإيااي"، أو ضمائر منفصلة، مثل: "المتكلم، ياء المخاطبة

مخاطاااب أو غائاااب، هاااذه كلهاااا أساااماء، إذن ُتعامااال وُتعااارب ضااامائر ماااتكلم أو 

 كاألسماء، ما يحتاج أن نتأمل فيها.

ــم(ُقااال أيًضااا:  اه  )الَعَل كمااا شاارحنا يف ُملحااة -وهااو االساام الخاااص بمساامَّ
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أساااماء الُمااادن، وأساااماء  -جااالَّ جالُلاااه-أساااماء النَّااااس، أساااماء اهلل  -اإلعاااراب

 المواضع، وهكذا. 

كمااا شاارحنا يف ُملحااة -يًضااا مِاان األسااماء، والمصاادر المصاادر أ و)املصــِّ (ُ

فت أي فعٍل: -اإلعراب  هو التَّصريُف الثَّالث للفعل، إذا َصرَّ

 : فعٌل ماٍض.فالتَّصري  األول

 : فعٌل مضارٌع.والثاين

 : هو المصدر.والثالث

ضرَب، يضرُب، ضرًبا، وشرَب يشرُب ُشارًبا، "والمصدر مِن األسماء، فتقول: 

، وهكااذا، "جلوًسااا، وذهااَب يااذهُب ذهاًبااا، وأكاارَم ُيكاارُم إكراًمااا وجلااَس يجلااُس 

 المصادر كلها أسماء. 

وسيأيت شرحه، وهو  )واسم الفعل(ُوكذلك اسم الفاعل، واسم المفعول، قال: 

أسااماء سااماعيَّة، لفُظهااا أسااماء؛ ألنَّهااا تقباال شاايًئا مِاان العالمااات المميِّاازة لالساام 

الفعل، فُيقال: اسم فعل، لفظه اسم ومعناه فعال، مثال: كالتَّنوين، لكن معناها معنى 

، اسام "أف"، أو "اساكت"، لكان معنااه: "َصاهٍ "هذا اسم ألنَّه يقبل التَّنوين  "َصه"

ر، وهكذا."ُأٍف "ألنَّه يقبل التَّنوين   ، لكن معناه معنى الفعل َيَتَضجَّ

 وماان األسااماء: اساام الجاانس، وأسااماء الجاانس هااي أسااماء غياار مااأخوذة مِاان

 ، وهكذا. "قلم، باب، ساعة، كأس"أفعال، مثل: 

رونا ببعضها.  أيًضا هناك أنواع أخرى مِن األسماء، غير ما ذكرها الُمَصنِّف، ذكِّ

 )أحسن اهلل إليك، أسماء الجموع(.

االم، كاا ، أو "محمادون، ومسالمون"أسماء الجماوع، ساواًء جماع الماذكر السَّ
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، أو جمااع التَّكسااير للمااذكر، "مساالمات، ومؤمنااات"جمااع المؤنااث السااالم، كااا 

 ، فكلها أسماء."فواطم"، أو جمع التَّكسير للمؤنث، كا"طالب"كا

 .  "محمدان، ومؤمنان"أيًضا مِن األسماء: المثنى، مثل: 

 وِمن األسماء؟

 )أحسن اهلل إليك، اسم االستفهام(.

دة، مثاال:  ماان أبااوك؟ مااا اساامك؟ أياان تسااكن؟ "أدوات االسااتفهام طبًعااا متعاادِّ

وأدوات  "افرت؟ متاااى تساااافر؟ هاال محماااد حاضااار؟ أحضااار محماااد؟كيااف سااا

 االستفهام أسماء أم حروف؟ 

فهما حرفاان، فاأدوات االساتفهام كلهاا أساماء،  "هل والهمزة"كلُّها أسماء إال 

 وقات سانتكلم علاى كيفيَّاة إعاراب أساماء 
َ
يعني سنعرهبا إعراب األسماء، وإن بقاي

هال "ظارف زماان، ظارف مكاان، وهكاذا، إال  االستفهام، تقع مبتدًأ، وخربًا، حااًل،

 فحرفان، يعني كيف ُنعرهبما؟ إعراب األسماء أو إعراب الحروف؟ "والهمزة

إعراب الحروف، يعني نقول: ال َمحلَّ له مِن اإلعراِب، ما نقول يف محالِّ رفاع، 

يف محلِّ نصب، ما يقع مبتدًأ وال خربًا، وال يكون له حكم إعراباي، إذن مان اآلن أن 

حرفااان، إذا وصاالنا لإلعااراب ُنعرهبااا إعااراب الحااروف،  "هاال والهماازة"عارف أن ن

 والبقيَّة أسماء، ُنعرهبا إعراب األسماء.

 ومن أنواع األسماء أيًضا؟

 )األسماء الموصولة وأسماء اإلشارة(.

الااذي، "األسااماء الموصااولة مااا ذكرهااا الُمَصاانِّف، األسااماء الموصااولة مثاال: 

 ، كلها أسماء، وأيًضا من األسماء؟"، والاليت، والالئيوالتي، واللذان، والذين
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 (..املبنيَّة على فملس اجلزأين)

 تقصد األعداد؟

 (..نعمُ األعِّاد)

واحااد، واثنااين، وثالثااة، "وماان األسااماِء أسااماُء األعااداِد، سااواًء الُمعربااة، كاااا 

بة، كاا"وخمسة، وعشرة، ومائة، وخمس وعشرون  خمسة عشار،"، أو المبنية المركَّ

 ."وتسعة عشر

 ."هذا وهذه، وهؤالء"وإخواهنا،  "هذا"ومن األسماء: أسماُء اإلشارة، 

األسماء طبًعا كثيرة؛ ألنَّ أكثر اللُّغة العربيَّة أسماء، ثم بعدها يف الكثرِة األفعاال، 

 والحروف هي األقل.

 ومن األسماء؟

 (..أحسن اهلل إليكُ الظُّروف بنوعيها)

مان وأسم مان مثل: كذلك أسماء الزَّ سااعة، "اء المكان، كلُّها أسماء، أسماء الزَّ

، إلااى "أمااام، وخلااف، ويمااين، ويسااار"، وأسااماء المكااان مثاال: "ودقيقااة، ووقاات

 آخره.

، "أباوك وأخاوك،... إلاى آخاره" -أو الساتة-ومِن األسماء: األسماُء الخمساة 

 هذه كلها أيًضا من األسماء.

 بقي شيء؟

 (..لحقا  اجلموعامللحقا ُ ملحقا  املثنىُ وم)

، "أهلااون"هااذه ليساات نوًعااا، يعنااي ملحقااات بعضااها مااثاًل اساام جاانس، مثاال 

 ، فهي ليست نوًعا."وابل وابلون"بعضها مثاًل اسم فاعل، مثل 
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رط أيًضا أسلوب وله أدوات،   رط: الشَّ من يجتهد يانجح، ماا "كذلك أسماُء الشَّ

 ."ن بجوارك، إن تجتهد تنجحتفعل ُتْجَز به، مهما تفعل ُتْجَز به، أين تسكن؟ أسك

 أدوات الشرط أسماء أو أفعال أو حروف؟

فهماا حرفاان،  "إن وإذ ما"ال بدَّ أن تعرف لكي تعرف إعراهبا، وكلها أسماء إال 

اكون، ال َمحالَّ لاه مِان "إن"إذا أردت أن ُتعرب    علاى السُّ
، تقول: حرف شرط مبني

 ."اإذ م"اإلعراِب. فإعرابه ثابت ألنه حرف. وكذلك 

رِط، مثل:  ، هاذه أساماء، "من يجتهد ينجح، ما تفعل ُتْجَز باه"بقيت أدواُت الشَّ

 تقع مبتدًئا ومفعواًل به، وغير ذلك.

ة ِمن األسماء؟   هل بقيت أنواع مهمَّ

 حاولنا أن نتعرف على االسم بعالماتِه المميِّزة، وذكرنا أهمَّ أنواع األسماء.

 واِع الكلمة، وهو: الفعل.ننتقل إلى النَّوع الثَّاين مِن أن

 )والفعل  له عالما   ت مي زه  عن غرِيه من األ"اال  واِروف:   

فالفعـل  املاحــي عالممل ــه  املمي ــزُة قبــول  تــاال  الملأنيــث  الســاكنةُ حمــو: َذَهــَب   َذَهَبــْتُ  

 ساَفَر   ساَفَرْ ُ اْنَطَلَق   اْنَطَلَقْت.

ــزُة    ــه  املمي  ــْذَهب    ،   والفعــل  املضــا ع  عالممل  ــْذَهْبُ َت ــْذَهب    ، َي قبــول  يف،يفُ حمــو: َي

 ، َأْذَهْبُ َنْذَهب    ، َنْذَهْب. -َتْذَهْبُ َأْذَهب 

وفعل  اأَلْمِر عالممل ه  املمي زُة َقبول  ياال  املخاَطبة  مع داللمل ه  علـى الطََّلـب ُ حمـو: اْذَهـْب       

 ل ق ي(.اذَهب يُ ساف ْر   ساف ِريُ اْنَطل ْق   اْنَط

إذن الفعل يف قسَمتِه المشهورة، ينقسم إلى: فعٌل ماٍض، وفعاٍل مضاارٍع، وفعاِل 

 أمٍر.

ارورة األولاى، وهاي:  وتقسيم الفعل إلى ماٍض، ومضاارٍع وأماٍر؛ داخاٌل يف الضَّ



 

 50 
 يف اإلعراب املوطأشرح 

 

e 

g h 

f  

معرفة أنواع الكلمة، يعني ال يكفاي أن تعارف أنَّ الكلماَة فعال، ال، ال بادَّ أن تعارف 

ضااارٍع أو أمااٍر؛ ألنَّهااا تختلااف يف اإلعااراب ويف األحكااام، هاال هااو فعااٌل ماااٍض أو م

فلهذا ذكر كلَّ نوٍع مِن أنواع األفعال، وعالمتاه المميازة، فبادأ بالفعاِل الماضاي. ماا 

ياه:  العالمة التي تميزه عن غيره؟ ماذا نرياد بغياره؟ أخوياه: المضاارع واألمار، وعمَّ

 ن بقيَّة الكلمات.االسم والحرف، فالفعل الماضي له عالمة تميِّزه ع

 )قبول  تاال  الملأنيث  الساكنة(.قال: 

اكنة فهي فعٌل ماٍض، وكلُّ كلمٍة ال تقبل تااء  إذن: كلُّ كلمة تقبل تاء التأنيِث السَّ

اكنة فليست فعاًل ماضًيا؛ ألنَّه لم َيذكر إال عالماًة واحادًة مضاطردة، كالُّ  التأنيِث السَّ

اكن ة فهي فعٌل مااٍض. وهاذه العالماة منعكساة، يعناي كال كلمٍة تقبل تاء التَّأنيِث السَّ

اكنة فليست فعاًل ماضًيا.  كلمة ال تقبل تاء التأنيِث السَّ

اااكنة. تقااول "محمااٌد ذهااَب وهنااٌد ذهَباات"فااإذا قلاات:  ، يقباال تاااء التَّأنيااث السَّ

! إذن الفعل لايس "تذهبت"؟ ما نقول: "هندٌ "، طيب ماذا نقول يف "محمٌد يذهب"

!، إذن هاذا لايس "اذهبات"ما نقاول:  "هند"، ويف "يا محمُد اذهب": ماضًيا. تقول

 فعاًل ماضًيا.

نعرف عملها: ترفع المبتدأ، وتنصب الخارب. وإذا أردت أن ُتعارب كاان  "كان "

يف نفسها؛ لن تستطيع أن ُتعرهبا حتى تعرف نوعها، فهل هي فعٌل مااٍض؟ هال تقبال 

ااكنة؟ نعام، تقاول:  ، إذن "كاان كريًماا، وهناٌد كانات كريماة محمادٌ "تاء التأنيث السَّ

؛ ألنَّ الفعاال "دخاال، وخاارج، وقااام، وجلااس"فعااٌل ماااٍض، ُتعرهبااا مثاال:  "كااان"

الماضي إعرابه واحد، ثابت ماا يتغيَّار، لكان يجاب أن تعارف اآلن أنَّاه فعاٌل مااٍض؛ 

 حتى إذا وصلنا لإلعراب نستفيد من هذه المعلومة.

 ."نٌد ظنَّت الباَب مفتوًحاه"، فعٌل ماٍض؟ نعم، نقول: "ظنَّ "
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 فعٌل ماٍض؟  "إنَّ "و  

اااكنة، تقااول:  ال، هااو حاارف ولاايس فعاااًل ماضااًيا، ألنَّااه ال يقباال تاااء التَّأنيااث السَّ

 ."إنَّها"، بل نقول: "هند إنَّت"، ما نقول: "محمٌد إنَّه كريمٌ "

ااكنة، فتقاول:  "ليس"و رهباا ، إذن ُنع"ليسات"فعٌل ماٍض، يقبل تاء التَّأنياث السَّ

 ."دخل وخرج"مثل 

رِس، ُنكمااُل  رس القااادِم، واهلُل أعلاام،  -إن شاااء اهلل-وانتهااى وقااُت الاادَّ يف الاادَّ

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا محمٍد، وعلى آلِه وأصحابِه أجمعين. 
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 املوطأ يف اإلعراب
 الدرس الثالث

 

 
 ربِّ العالمينَ 

ِ
الُم على نبيِّناا بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمُد هلل الُة والسَّ ، والصَّ

ا بعُد:  ُمحمٍد، وعلى آلِه وأصحابه أجمعين، أمَّ

فسااالُم اهلل علاايكم ورحمُتااه وبركاُتااه، وحيَّااا اهلل اإلخااوَة الحاضااريَن، واإلخااوَة 

رِس الثَّالااِث مِاان دروِس شاارِح  المشاااهدين، واألخااوات المشاااهدات، يف هااذا الاادَّ

 ."لطريقة اإلعرابالموطأ يف اإلعراِب بياٌن "

نحان يف ليلاة األربعااء، الثَّاامِن والعشارين مِاان جماادى األولاى، مِان سانِة تسااٍع 

رس ُيعقاُد  وثالثين وأربعمائٍة وألٍف، يف األكاديميَّة اإلساالميَّة المفتوحاة، وهاذا الادَّ

ياِض.  يف مدينة الرِّ

رِس الماضاي ونستكمُل ما كنَّا قد شرحنَاُه مِان هاذا الكتااِب، فقاد ذكرَناا يف ا لادِّ

يباَجة، ثمَّ عرفنَا مِن كلِّ ما قرأنا أنَّنا بحاجٍة إلاى  وقرأنا طريقَة اإلعراِب إجمااًل يف الدِّ

مات، سانقرُأها  مات ثمااين ُمقادِّ ماٍت إلتقاِن اإلعاراِب، وهاذه المقادِّ إن -معرفِة مقدِّ

مة األولاى وقرأناها -شاء اهلل ا، وكانات عان: ونشرحها واحدًة واحدًة، فبدأنا بالمقدِّ

ا  ااٌة جاادي مااُة مهمَّ أقساااِم الكلمااِة، أي انقسااامها إلااى اسااٍم وفعااٍل وحاارٍف، وهااذه المقدِّ

 للُمعِرب؛ لكي يعرَف الكلمَة التي يريُد أن ُيعرهبا.
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ِل مِاان الكلمااِة، وهااو االساام، وعرفنااا كيااَف نميِّاازه بعالماتِااه   فباادأنا بالقسااِم األوَّ

 الفعل والحرف. المميِّزة، التي ُتميِّزه عن أخويه:

ثاامَّ بعااَد ذلااك انتقلنااا إلااى الفعااِل، وعرفنااا أنَّ الفعااَل أيًضااا ينقسااُم إلااى ماااٍض 

اارورِة األولااى، يعنااي ال يكفااي أن  ومضااارٍع وأمااٍر، وأنَّ هااذه القسااَمة داخلااٌة يف الضَّ

نعرَف أنَّ الكلمَة فعل، بل ال بدَّ أن نعرَف نوَع الفعِل، هل هو مااٍض، أم مضاارع، أم 

نَّ الفعل الماضي يختلف إعراُبه عِن الفعِل المضارِع، فلهاذا احتجنَاا إلاى أن أمر؛ أل

 ُنميِّز الماضي عن المضارِع، وعن األمِر.

-فباادأنا بالفعااِل الماضااي، وعرفنَااا عالمَتااه المميِّاازة، التااي تميِّاازه عاان أخويااه 

يِه  -المضارع واألمر نياِث وهاي: قباول تااِء التَّأ -االسام والحارف-وكذلك عن عمَّ

اكنَة، فلهاذا قلناا:  دخال، وخارج، وقاام، وجلاس، ودحارج، وأكارم، وانطلاق، "السَّ

اكنَة. "وافتتح، واستخرج  ، كلها أفعاٌل ماضية ألنَّها تقبُل تاَء التَّأنيث السَّ

 ."دخلت، وخرجت، وانطلقت، واستخرجت"يمكن أن تقول: 

، وكاذلك "كاان وكانات"فعٌل ماٍض، تقاول:  "كان"وأخواهتا،  "كان"وكذلك 

 فعٌل ماٍض. "ليس وليست"

، تقول:  "نعم وبئس"و مِّ ، "نعم الرجل زيد، وبئس الرجال زياد"يف المدِح والذَّ

اكنَة، تقول:  زيد نعام الرجال، وهناد "أيًضا أفعاٌل ماضية؛ ألنَّها تقبُل تاَء التَّأنيِث السَّ

، لكان "رَج دخاَل وخا"يف المدح والذم ُتعرب مثال  "نعَم وبئَس "، فا "نعمت المرأة

مِن اآلن ال بدَّ أن نعرَف أنَّها أفعاٌل ماضية؛ حتى َنصَل إلى طريقِة اإلعاراِب، فانتهيناا 

 مِن الفعل الماضي.

اافحِة التَّاسااعِة، قااال:  )والفعــل  ننتقاال إلااى الفعااِل المضااارِع، نعيااُد قراءتااه يف الصَّ

 تفضْل استعْن باهلل واقرأ. املضا ع (ُ
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اايطا  ماان الشَّ
ِ
جيِم، بساام اهلل الاارحمن الاارحيم، اللهاامَّ اغفاار لنااا )أعااوُذ باااهلل ِن الاارَّ

 ولشيخنِا، وللحاضرين وللُمشاهدين.

)والفعل  املضـا ع  عالممل ـه  املمي ـزُة قبـول  يف،يفُ حمـو:      وفَّقه اهلل وإيانا: -قال المصنف 

   ، َنْذَهْب(.َيْذَهب    ، َيْذَهب ُ َتْذَهب    ، َتْذَهْبُ َأْذَهب    ، َأْذَهْبُ َنْذَهب  

إذن، الفعااُل المضااارُع سااهٌل، عالمُتااه المميِّاازُة سااهلٌة وواضااحٌة، وهااي: قبااول 

فهي فعٌل مضارٌع، ونعكاس فنقاول: كالُّ كلماٍة ال تقبال  "لم"، فأيُّ كلمٍة تقبل "لم"

 ، فليست فعاًل مضارًعا."لم"

ٌد لام محما"، فتقاول: "لم"، لم يصح أن تنفي با "محمٌد ذهَب "فإذا قلت مثاًل: 

 "محماٌد ذاهاٌب "، طياب قولاك: "لم اذهب"، ال تقل: "اذهب يا محمد"!، "ذهَب 

، لو أردت أن تنفي، تقاول ماثاًل: "محمٌد لم ذاهٌب "؟ ال، ما تقول: "لم"هل ُتدخل 

لاام "قااول: ، ت"محمااٌد يااذهب"، لكاان يف قولااك: "لاام"، مااا تقباال "غيااُر ذاهااٍب "

 .، هذا فعٌل مضارعٌ "يذهب

، "ناذهب   لام ناذهب"مضاارع، و "لام أذهاُب "قاول: ت "أذهاُب "ويف قولك: 

، كلُّها أفعاٌل مضاارعة؛ ألنَّ المضاارع ال بادَّ أن يبادأ بحارٍف "يذهب   لم يذهب"و

 :"أنيت"من أحرِف المضارعِة األربعِة المجموعة يف قولك: 

ا الهمزة للمتكلِّم، مثل: أذهب.  إمَّ

 أو النُّون للمتكلمين، مثل: نذهب.

 اطب، مثل: تذهب.أو التَّاء للمخ

 أو الياء للغائب، مثل: يذهب.

 فالمضارع أمره واضح. 
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ٿ ٿ ٿ  }، نسااتعين  {ڃ ڃ چ }، مضااارع،  {ٿ }مااثاًل لااو قلنااا:  

،  {ٹ}، هاذا مضاارع أيًضاا، "لم َنْسَتِعنْ "مضارع، تقول:  "َنْسَتِعينُ " {ٿ
 ، ألنَّ هذا فعُل أمٍر، وهكذا. "لم اهدنا"ما تقول: 

 عل األمر. تفضل.ننتقل اآلن إلى ف

)وفعل  اأَلْمِر عالممل ه  املمي زُة َقبول  ياال  املخاَطبة  مع داللمل ه  على الطََّلب ُ حمـو: اْذَهـْب     

 اذَهب يُ ساف ْر   ساف ِريُ اْنَطل ْق   اْنَطل ق ي(.

إذن، فعُل األمِر الذي يميِّزه عن غيِره هذه العالمة التي ذكرها المصنِّف، وهاي: 

 لمخاطبة، فقط؟ قبول ياء ا

باٌة مان  ال، قبول يااء المخاطباة ماع داللتاه علاى الطَّلاِب، فيقولاون: عالمُتاه مركَّ

 شيئين، ال بدَّ من وجودهما:

 قبوله ياء المخاطبة. -

 ويف الوقت نفسه يدل على الطَّلِب، أنَّك تطلب به شيًئا. -

 جلوِس.، هذا يدلُّ على الطَّلِب، فأنت تطلب فعَل ال"اجلس"تقول مثاًل: 

، إذن يقباُل يااَء المخاطباِة عنادما "اجلساي"طيب وعندما تخاطب أنثى، تقول: 

اذهاب   اذهباي، "تخاطب مخاطبة، ويادلُّ علاى الطَّلاِب، فهاو فعاُل أماٍر، وكاذلك 

 ."وانطلق انطلقي، واستخرج استخرجي، استغفر استغفري

 ؟ ، معناه اسكت، أو اصمت، هل يدلُّ على الطلِب "صه"لو قلنا مثاًل: 

 الجواب: نعم، اصمت يعني صه، فأنت تطلب السكوت.

 لكن هل يقبل ياء المخاطبة عندما تخاطب مخاطبة؟ 

كِر:  ، إذن، ماا يقبال يااء "ياا هناد صاه"، وللمخاطباة: "يا محمد صاه"تقول للذَّ
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ِر والمؤنَّاِث، فهال يكاوُن فعاُل  المخاطبة، فهو يبقى على صاورٍة واحادٍة، ماع الماذكَّ

اسام؛ ألنَّاه يقباُل التَّناويَن،  -كماا عرفناا-ه لم يقبل ياء المخاطبة، وهذا أمٍر؟ ال؛ ألنَّ 

 ، وُيقال: اسم فعل."صه، وصهٍ "فتقول: 

، هال َقبِاَل الفعاُل هناا يااء المخاطباة؟ نعام، "أنِت يا هنُد تاذهبينَ "لو قلنا مثاًل: 

 ، هذه الياء ياء المخاَطبة، ألنَّك خاطبت مخاَطبة."تذهبين"

على الطلب؟ ال، إذن ليَس فعُل أمٍر، فال بادَّ يف فعاِل األماِر أن يادلَّ لكن هل دلَّ 

على الطَّلِب، وأن يقبَل ياَء المخاَطبة، وفعُل الطَّلب ربما أوضح مان غياره، لكان ال 

 بدَّ له من عالمة تميزه.

 إذن ميَّزنا بذلك األفعال بأنواعها: الماضي، والمضارع، واألمر.

صااغر، لالساام والفعاال، وهااو: الحاارف، ونعاارف مااا اآلن ننتقاال إلااى األخ األ

 العالمة التي تميزه، تفضل.

)واِرف  عالممل ه املميزة له عن االسم والفعل: عِّم قبوله لشيال من عالما  االسـم أو  

 الفعل(.

الحاارُف عالمُتااه المميِّاازة: أنَّااه ال يقباال شاايًئا مِاان عالماااِت االسااِم أو عالماااِت 

 تنطبق عليها أيُّ عالمٍة مِان عالمااِت االساِم، وال عالماٌة الفعِل، إذا ُوِجَدت كلمٌة ال

، هال "محمٌد قاد ذهاَب "، تقول: "قد"مِن عالماِت الفعِل، فهي حرٌف، مثال ذلك: 

؟، ماا "يا قد"؟، هل تناديه "القد" - "أل"، هل يقبل "قدٌ "يقبل التَّنويَن؟ هل تقول: 

 يقبل، إذن هو ليس اسًما.

هناٌد "؟ ال، تقول: "هنٌد قدت ذهبت"مع المؤنث تقول: هل يقبل تاء التَّأنيث؟ 

اكنَة، فليس فعاًل ماضًيا. "قد"، إذن "قد ذهبت  ما يقبل تاء التَّأنيث السَّ

 ؟، ال."محمٌد لم قد"؟ تقول: "لم"هل يقبل دخول 
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 هل يقبل ياء المخاطبة؟ ال. 

الفعاِل،  إذن هذا حرف؛ ألنَّه لم يقبال شايًئا مِان عالمااِت االسام، وال عالمااِت 

نفسها، هذا حرُف نفٍي، ال تقبل شيًئا مِن العالماات، طبِّاق تجاد  "لم"وكذلك كلمة 

 أنَّها ما تقبل شيًئا مِن العالماِت. 

تقبل شايًئا مِان عالماات االسام؟ تناوين، أل، هال تقبال تااء التَّأنياث  "هل"هل 

اكنَة؟ هند  يًئا مان ؛ ألن هاذا حارف ماا يقبال شا"هلات"، ما تقاول: "هل ذهبت"السَّ

 عالماِت االسِم، وال عالماِت الفعِل.

 اذن، ما عالمة الحرف التي ُتميِّزه عن االسم والفعل؟ 

 عدُم قبوِل عالماِت االسِم والفعِل. 

عالمُته يقولون: عالمٌة عدميٌَّة، فعالمااُت األساماِء عالمااٌت وجوديَّاة، يعناي أن 

يهااا، وعالمااُة الفعااِل أيًضااا تقباال الكلمااة شاايًئا مِاان هااذه العالمااات التااي تاادخل عل

ا عالَمة الحارِف فعالماٌة عدميَّاٌة، يعناي عادم  وجوديَّة، تقبل وجوَد هذه العالَمة، وأمَّ

قبوله لشيٍء من عالماِت االسِم والفعِل، فلهذا قال أبو القاسام الحرياري كماا قرأناا 

 يف ملحة اإلعراب يف عالمة الحرف، قال: 

 والحاارُف مااا ليسااْت لااُه َعالَمااهْ 

 

َماااهْ    َفِقاااْس علاااى َقاااولي َتُكاااْن َعالَّ

 اآلن ميَّزنا الحرف. 

هلة، التي ُتميِّاُز لاك الحارَف: أن  أيًضا مِن الطُّرِق المناِسبة الجيِّدة الواضحة السَّ

تعاارَف أهاامَّ أنااواع الحااروِف، إذا عرفااَت أهاامَّ أنااواِع الحااروِف، فمنااُذ أن َتاارى هااذه 

ى لاو ماا طبقاات عليهاا العالماة، ماثاًل ماان األناواع تعارف مباشارًة أنَّهاا حااروٌف، حتا

الحروف: حروف الجر، لو ماا طبقات عليهاا العالماات؛ ألنَّاك عرفاَت أنَّ حاروَف 

ا أن يعرَف الطَّالُب أهمَّ أناواِع الحاروِف، ولهاذا ذكاَر  الجرِّ حروٌف، فمَن المفيِد جدي
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نُف أهمَّ أنواِع الحروِف، فنقرأها ونسمعها.  المصِّ

 ةُ منها:)وهو أنواع  كثري

 على. -عن  -يف  -إىل  -حروف  اجلر ُ حمو: م ن  -

 كي إذْن. -لن  -حروف  نصب  املضا ع: أْن  -

 يفاليف الناهية. -الم األمر  -ملَّا  -حروف  جزِم املضا ع: ،  -

 حرف  الشَّرط ُ وهو: يفإْنيف. -

 اهلمزة. -حرَفا االسملفهاِمُ وهما: هل  -

 هيا. -أْي  -اهلمزة  -حروف  الن ِّاال ُ حمو: يا  -

 ليت. -لعل  -لكنَّ  -كأنَّ  -أنَّ  -اِروف  النَّاسَخُة لالبملِّاال ُ وهي: إنَّ  -

 أم. -ثم  -أو  -الفاال  -حروف  العطف ُ حمو: الواو  -

 ها.  -أَما  -حروف  الملَّنب ي ه ُ وهي: أال  -

 أجل. -بلى  -ال  -حروف  اجلواب ُ حمو: نعم  -

 الثَّقيلُة واخلفيفُة.-ِّ  نونا الملوَّكي -

 تاال  الملَّأنيث  السَّاكَنُةُ حموُ ذهَبْت. -

 حرف  الرَّدِع يفكاليف. -

 حرف  الملَّوقُِّع يفقِّيف(. -

 فهذه مِن أهمِّ أنواِع الحروِف، هذه كلُّها حروف.

ُ  -)حرفا االسملفهامُ وهما: هل ذكَر مِن الحروِف، قال:  وبقيَّاُة أدواِت  اهلمـزة(

 ، ماذا تكون؟ هذه أسماء."َمن، وأين، وكيف، ومتى، وكم"ثل: االستفهاِم، م

اارِط، "إن"حاروف الشارط: ذكاار  ، يقاول: هاذا حاارُف شارٍط، وبقيَّاُة أدواِت الشَّ
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 إلى آخره، هذه أيًضا أسماء، فهذه مِن أهمِّ أنواِع األسماِء. "َمن، وما، ومهما"مثل؟  

 اِء واألفعاِل والحروِف.بذلك نكوُن قد ميَّزَنا بيَن أنواِع الكلمِة، األسم

 نريُد أن َنأخَذ عليها َتدريًبا؛ لكي ُنطبِّق ما درسنَاه.

 ، فهذا اسم أو فعل أو حرف؟"قام"لو قلنا: 

اكنَِة، تقول:   ."قامت"فعٌل ماٍض؛ ألنَّها تقبُل تاء التَّأنيِث السَّ

 ؟ "قائم"و

 ، تكفي عالمة واحدة."قائمٌ "اسم، يقبل التنوين، تقول: 

 ؟"يقوم"و

 ."لم"مضارع ألنه يقبل 

 ؟"دخول"و

 ."دخوٌل "اسم، يقبل التنوين، تقول: 

 ؟"قم"و 

 ."قومي"فعُل أمٍر، يقبل ياء المخاطبة، تقول: 

 ؟"َضْرب"و 

 اسم يقبل التنوين. 

 ؟"لن"و 

 حرف، ما يقبل شيًئا مِن العالمات الُمميِّزة.

 ؟"لك"كتاُبَك، أو "كاف الخطاب يف قولك: 
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مائُر أسماٌء.اسٌم؛ ألنَّه ضمي  ٌر، والضَّ

 ؟"جهاز"كلمة 

 ."جهازٌ "اسم، تقول: 

 ؟"هؤالء"و

َت "هؤالءٍ "اسم، ما يقبل التَّنوين. ال نقول:  ليل علاى أنَّاه اسام؟ إن أردَّ ، ماا الادَّ

َت بالعالمِة، فَيقبُل النِّداَء مثاًل،  ياا "بالنَّوع، فعرفنا أنَّ أسماَء اإلشارِة أسماٌء، وإن أردَّ

 ."هؤالء

 ، هذا اسم أو فعل أو حرف؟"عليه"قلنا:  لو

 )كلمة(.

ٌب مِن كلمتين.  ما نقول اسم، وال فعل، وال حرف؛ ألنَّه ُمركَّ

 ُحكًمااا 
َ
ننتبااه! أحياًنااا بعااُض الكلماااِت تتَِّصااُل ببعِضااها، فااال نسااتطيع أن ُنعطااي

َل، ربَّما تتَّصل كلمتان ببعضهما، أو ثالُث كلماٍت، أ و أكثُر مان واحًدا، البدَّ أن ُنفصِّ

ل.  ذلك، فتتَّصُل يف الخطِّ والنُّطِق، فننتبه وُنفصِّ

ُن من كلمتين: "عليه"مثاًل  ، وهو حارف جار، والهااء وهاو "على"، نقول: تتكوَّ

 ضمير الغائب، وهذا اسم.

 ؟ "كتابك"

 نقول: كلمتان:

اسم. وكاف الخطاِب اسم ضمير، إذن فنتنبه إلاى أن بعاض الكلماات  "كتاب "

 عضها. تتَّصُل بب
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 ."العلُم نافعٌ "لو قلنا مثاًل:  

 اسم. "نافع"اسم، و "العلم"نقول: اسمان، 

 ."زارين خالدٌ "طيب، 

 )فعل واسم(.

 فعٌل ماٍض، ما الكلمة التالية بعد زار؟  "زار"

 )نون الوقاية(.

 ونون الوقاية اسم أو فعل أو حرف؟

 )حرف(.

 اسم. "خالدٌ "و  وبعَد نوِن الوقاية ياُء المتكلِّم، وهو اسم ضمير،

 ."ال ُتهِمل دروسَك "طيب، لو قلنا: 

، فعاٌل مضاارٌع، "هتمال"النَّاهية: حارف، والكلماة الثَّانياة:  "ال"الكلمة األولى 

 ، اسم، والكلمة الرابعة: كاف الخطاب، وهو اسم. "دروس"والكلمة الثالثة: 

 . {ڳ ڳ ڳ }طيب، 

 الكلمة األولى: واو القسم، وهي حرف جر.

 الثانية: الليل، وهي اسم.والكلمة 

، وهااي اساام، وظاارف؛ ألنَّااه بمعنااى وقاات، واللياال وقااَت "إذا"الكلمااة الثالثااة: 

 يف األسماء المبنيَّة، فهو اسُم ظرِف زماٍن. -إن شاء اهلل-غشيانه، فلهذا سيأيت معنا 

 فعٌل مضارٌع. "يغشى"الكلمة الرابعة: 
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 لو قلنا: اجتهاد؟

 )اسم(.

 ومجتهد؟

 )اسم(. 

 تاء التَّأنيث؟طيب 

 )حرف(.

 ؟"ليت"

 )حرف(.

 ننظر إلى سورة الفاتحة.

  {ٱ ٻ ٻ ٻ }
ُل كلمٍة يف البسملة: الباء، وهي حرف.  أوَّ

 ، وهي اسم."اسم"والكلمُة الثَّانية: 

 : اسم."اهلل"والكلمُة الثَّالثة: اسم 

ْحَمِن، وهي اسم. ابِعة: الرَّ  والكلمة الرَّ

ِحيِم، وه  ي و اسم.ثم الَخامَِسة: الرَّ

 :  {پ پ پ پ }قوله: 

الكلمة األولى: اْلَحْمُد: اسم، طبًعاا لاو أردناا التادقيق سانقول: الكلماة األولاى 

، لكان جاَرت عاادُتهم "َحْمدُ "حرف تعريف، والكلمة الثانية  "ال"التَّعريفيَّة،  "ال"

 "هللا"كلمتان، الالم حرف جر، واسام  "لِلَّهِ "اسم، و "الحمد"، فا"ال"على تجاُوِز 
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 اسم. "اْلَعالِمينَ "اسم، و  "رب"اسم،  

 كلها أسماء. [4-1] سورة الفاتحة: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ٺ ٺ ٺ ٺ}

 . {ٿ ٿ ٿ ٿ }

اااكَ " اااكَ "فعااٌل مضااارٌع، و  "َنْعُباادُ "اساام؛ ألنَّااه ضاامير، و  "إِيَّ كلمتااان، الااواو  "إِيَّ

 فعٌل مضارٌع. "َنْسَتِعينُ "اسم؛ ألنه ضمير، و  "إِيَّاكَ "حرف عطف، و 

 . {ٹ ٹ ٹ }

 فعل أمر. "اْهدِ "الكلمة األولى: 

 المتكلمين، وهو اسم؛ ألنه ضمير. "َنا"والكلمة الثَّانية: 

َراطَ "و   اسمان. وهكذا. "اْلُمْسَتِقيمَ "و  "الصِّ

 االسم والفعل والحرف.-إذن، ميَّزنا بين أنواع الكلمة 

مة، وننتقُل إلى المقدِّ  َمِة الثَّانيِة، وهاي الكاالم نستطيُع أن نطمئِنَّ على هذه المقدِّ

ماة-على الُمعَرب والمبني  َماة الثَّانياة ساتكوُن عان  -وسانأخذ أكثار مِان ُمقدِّ فالُمقدِّ

مااة الثَّانيااة،  تعريااف المعااَرب والمبنااي، فنطلااُب مِاان األِخ الكااريم أن يقاارأ لنااا الُمقدِّ

 فليتفضل.
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 )املقِّ مُة الثانيُة: تعريف  املعَرب واملبين.

لمــا   علــى آص ِرهــا حركــا   َتمَلَتيَّــر  بمَلَتيُّــِر إعراب هــا؛ ولــذا كــان إعراب هــا    هنــاك ك -

واحًحا لِّاللة  هذه اِركا   عليهاُ وم ْن َثمَّ كان معناها يف ج ْململها واحًحاُ حمـو: يفحممـِّ    

يـهُ وأنَّ  حممٍِّيفُ فنعِرف  أنَّ يفحممِّ يف ح ْكم ه  اإلعرابيُّ الرَّْفع  لِّاللة  الضَّـْمة  عل  -حممًِّا  -

يفحممــًِّايف ح ْكم ــه  اإلعرابــيُّ النَّْصــب ...ُ فــإذا قلــَت: يفَأْكــَرَم حممــِّ  علًيــايف و يفَأْكــَرَم علًيــا حممــِّ يف  

 عرفَت الفاعَل املرفوع م ن املفعوِل به املنصوب.

ولذا "َّى النحويون هذا النوَع بـ يفامُلْعَربيفُ أي: الواحِس اإلعـراب ُ وإاـا كـان إعراب ـه      

 ج ود  َحَركٍة ت َبي ن ه ُ ي سم يها النحويون: عالمة.واحًحا لو 

وهناك كلما   أصـر  ال َتمَلَتيَّـر  حركـا   أواصِرهـا مهمـا َتَتيَّـَر َمْوق ع هـا يف ج ْململ هـا؛          -

لذا فإنَّ إعراَبها ال ي ْعَرف  م ن حركات هاُ وم ْن َثمَّ كان معناها يف ج ْململ ها غامًضا ال ي ْعـَرف  إال  

ج ململ ها والعوامِل الِّاصلة  عليهاُ حمو: يفهـؤالال ُ أنـَتُ َمـْن...يفُ فـإذا قلـَت: يفهـؤالال         مبعرفة 

وهؤالال  وهؤالال يف ، َتْعـِرْف إعراَبهـا: َ ْفـع  أم َنْصـب  أم َجـرٌُّ حملـى َتْعـِرَف ج مَلمَلهـاُ وإذا قلـَت:          

املفعـوِل بـه م ـن حركـا   يفهـؤالال يف      يفَأْكَرَم هؤالال  هذايف ويفَأْكَرَم هـذا هـؤالال يف ، َتْعـِرَف الفاعـَل م ـن      

ويفهذايفُ بل تعرفهما م ن موقعهما يف اجلململنيُ فاألوَّل  فيهمـا هـو الفاعـل ُ والثـاني فيهمـا      

 هو املفعول  به.

ولـذا "َّـى النَّحويُّـوَن هـذا النَّـوَع بــيفاملبينيفُ تشـبيًها لـه بـامَلْبَنى الـذي ال َيمَلَتيَّـر  مهمــا            

 َتَتيََّر ما َحْوَله (.

هُل اللُّغِة والنَّحويَّون عندما نظروا يف كالِم العرِب؛ لكي يستنبِطوا مناه القواعاَد أ

التي َتضبِطه، منُذ أن َنظروا يف كالِم العرِب يف القارآِن الكاريِم، ويف الحاديِث النَّباويِّ 

ريِف، ويف كالِم العرب ِشعًرا ونثًرا؛ َوجدوا هاذه الظَّااهرة بيِّناًة يف كاالِم العارِب  ، الشَّ

ا أن تكوَن غيَر واضحٍة. ا أن تكوَن واضحًة، وإمَّ  وهي أنَّ الكلمات يف ُلغِة العرِب إمَّ

ا أن يكاون إعراُبهاا واضاًحا، لمااذا يكاون إعراهباا  ما الواضح فيها؟ إعراُبها، فإمَّ

واضًحا؟ ألنَّ إعراَبها ُيؤَخذ مِن لفظِها، فمجرد لفظهاا يادلُّ علاى إعراهباا، فأنات إذا 
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تجد أنَّ الكلمة تتغيَّار لكاي ُتخبِار وُتعلِام باالحكم  "باُب أو الباَب أو الباِب ال"قلَت:  

، أو قرأَت يف كتاٍب مشاكوٍل: 
َّ
، "البااُب "اإلعرابي الذي دخَلها، فإذا سمعَت العربي

فاُع، وإذا كانات  تعارُف أنَّ حكَمهاا  "البااَب "تعرف مباشرًة أنَّ حكَمهاا اإلعراباي الرَّ

 تعرف أنَّ حكَمها اإلعرابي الجّر. "الباِب "إذا كانت اإلعرابي النَّصُب، و

 واضٌح أو غياُر واضاٍح؟ واضاح. لمااذا واضاح؟ ألنَّ لفَظهاا  
ُّ
فحكُمها اإلعرابي

وا مثَل هذه الكلماِت  ، أخاذوه "كلمات معرباة"يدلُّ وُيعلِم بحكِمها اإلعرابي، فَسمُّ

ا يف نفسي"من قول العرب:  حُته، فاإذا ، يعني أفَصحُت عن"أعربُت عمَّ ه وبيَّنُته ووضَّ

حَت هذا الذي يف نفِسك يكون واضًحا؛ ألنَّك أعربَت.  بيَّنَت ووضَّ

 إذن ما معنى قولهم ُمعرب يف اللغة؟ يعني واضح، الُمعرب هو الواضح البيِّن.

ا المبني: فنَجُد أنَّ إِْعَراَبُه غيُر واضٍح.   وأمَّ

علااى إعرابااه، فلفظااه ثاباات بصااورة لماااذا كااان غياار واضااح؟ ألنَّ لفَظااه ال ياادلُّ 

ا، أو رفًعااا ونصااًبا -واحاادة، يف جميااِع أحكامِااه اإلعرابيَّااة  رفًعااا، أو نصااًبا، أو جااري

 وجزًما.

، هااذا االساام يف اللغااة مااالزٌم للكسااِر، حتااى لااو جعلَتااه فاااعاًل، "هااؤالء"مثاال: 

فااع، ولكاان يبقااى  -ه بالكساار، ولااو جعلتااه مفعااواًل باا "هااؤالءِ "والفاعااُل حكمااه الرَّ

 يبقى أيًضا مكسوًرا. -والمفعول به حكمه النصب

فِع: جاَء هؤالِء. فاعل، لكنه مكسور.  فتقول يف الرَّ

هاذه مالزماة  "هاؤالءِ "ويف النَّصِب: أكرمُت هؤالِء. مع أناه مفعاول باه، وكلماة 

 للكسر.

كيف تعرُف إعراهبا؟ ال يمكن أن تعرَف إعراهبا مِان لفظِهاا؛ ألنَّ لفَظهاا بصاورٍة 

ٍة يف جميِع الحاالِت اإلعرابيَّة، فال تستطيع أن تعارَف إعراَباه إال مِان خارِجاه، واحد
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يعني ال بدَّ أن تعرَف جملَته، ما الذي قبله، معناه يف الجملة، عالقتاه بماا قبلاه؛ لكاي 

تعاارف إعرابااه، فيحتاااُج إلااى معرفااٍة وتفكيااٍر أكثاار مٍاان الكلماااِت المعَربااة، بخااالف 

ال يف جملتِاه، مناُذ أن تسامع أو تقارأ  المعرب الساابق، حتاى ولاو  "محمادٌ "لام تتأمَّ

 تعرف أنَّه مرفوٌع. "رسوٌل "تعرف أنَّه مرفوٌع،  "باٌب "تعرف أنَّه مرفوٌع، 

ى النَّحويُّون هذه الكلمات المالِزَماِة لحركاٍة واحادٍة ال تتغيَّار؛ ساموه  فلهذا سمَّ

، فالجداُر ال
ِّ
ُّ ماا يتغيَّار، الياوم، وأماس، وغاًدا، الَمْبنِي، تشبيًها له بالجداِر المبني

مبني

، أو كلمٌة مبنيٌَّة.   
، فقالوا: مبني

ِّ
 ما يتغيَّر، فشبَّهوا هذه الكلمات بالجداِر المبني

ولهذا تجد أنَّ الكلَمة الُمعربة يعني التي تتغَير حركُة آخِرها بتغيُّر إعرابِها، تجاد 

ل إعراهبا، تستجيب وتتأثر بإعراهباا، ُتمثِّ  -يعني الحركة التي على آخرها-أن لفَظها 

ٌر.  يعني أن الكلمة الُمعربة بينها وبين حكِمها اإلعرابي تفاعٌل وتأثُّ

ااُب هبااا اإلعااراب  يعنااي  -أي يلعااُب هبااا–ولهااذا يقولااون: الكلمااة المعربااة َيَتَلعَّ

، "جااَء خالاٌد، وأكرماُت خالاًدا، وسالمُت علاى خالادٍ "ُيَغيُِّرَهاا، فلهاذا تقاول ماثاًل: 

حركُة آخره تتغيَّر بتغيُّاِر اإلعاراِب، تساتجيب لإلعاراِب، تتاأثَّر بااإلعراِب، فإعراُبهاا 

ف يف الكلماااِت الُمعربااة؛ ألنَّهااا واضااحُة  واضااٌح مِاان لفظِهااا، فلهااذا لااَك أن تتصاارَّ

 اإلعراِب، وإذا كانت واضحَة اإلعراِب فسيكون معناها حينئٍذ يف جملتها واضًحا.

يعني اإلكرام، فياه ُمكاِرم  "أكرمَ "، طيب عندنا "مٌد خالًداأكرَم مح"تقول مثاًل: 

وفيه ُمكَرم مفعول به، طيب َمان الُمكاِرم الاذي فعال اإلكارام؟ الشاك أنَّاه  -فاعل-

فُع للفاعاِل، طياب والُمكاَرم  "محمدٌ " فِع، والرَّ ُة عالمُة الرَّ مَّ ة، والضَّ مَّ -لوجود الضَّ

لوجوِد الفتحاِة، والفتحاُة  "خالًدا"شكَّ أنَّه الذي وقَع عليه اإلكرام، ال -المفعول به

عالمُة النَّصِب، والنَّصُب هاو حكام المفعاول باه، مباشارًة عرفات الفاعال الُمكاِرم، 

مت "أكارَم خالاًدا محمادٌ "والمفعول باه الُمكاَرم، فلهاذا يجاوز لاك أن تقاول:  ، قادَّ

رت هل التبس المعنى؟ أو مازال  مت وأخَّ رت، طيب عندما قدَّ المعنى واضاًحا وأخَّ
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ولاو تاأخر؛  "محماد"ومعروًفا؟ يعناي تعارف الُمكاِرم مان الُمكاَرم؟ نعام: الُمكاِرم  

فِع، والُمكَرم  مة عالَمُة الرَّ م؛ لعالَمِة النَّصاِب، كلمااٌت  "خالًدا"لوجود الضَّ ولو تقدَّ

يعنااي معناهااا -إعراُبهااا واضااٌح، فااإذا كاااَن إعراُبهااا واضااًحا صاااَر معناهااا واضااًحا 

اللااة علااى  -ويالنَّحاا اللااة علااى الفاعااِل مِاان فعااِل، والدَّ وظيفتهااا يف الجملااة: الدَّ

 المفعوِل به، أي: من وقع الفعل عليه.

ا الكلمات المبنيَّة، فمعناها فيه غموٌض، هي ال تدلُّ على معناهاا يف جملتهاا،  أمَّ

 الجملة إال مِان ما تدلُّ على وظيفتها النَّحويَّة، ما تعرف وظيفَتها النَّحويَّة ومعناها يف

ف فيها بتقاديٍم أو تاأخيٍر، يعناي  خارجها من الجملة نفسها، فلهذا ما يمكن أن تتصرَّ

مِان األساماِء المبنيَّاة علاى  "سايبويه"، سانعرف أنَّ "أكرَم سايبويِه هاؤالءِ "لو قلَت: 

 مِن األسماء المبنيَِّة على الكسِر، كالهما مبني. "هؤالءِ "الكسِر، و

، ماان الُمكااِرم؟ يعنااي الفاعاال، والُمكااَرم؟ "ساايبويِه هااؤالءِ أكاارَم "طيااب، يف 

ة  فااِع للفاعاالِ -المفعااول بااه. مااا فيااه ضاامَّ عالمااُة النَّصااِب -وال الفتحااة  -عالمااُة الرَّ

 ؟ -المفعول به-من الُمكَرم  -الفاعل–كيف َنعرُف الُمكِرم  -للمفعوِل به

كان أن نعرفاه إال مان ما يمكن أن نعرف ذلك مِن اللَّفِظ أو مِن الحركات، ما يم

م  ، يعني تقديم الفاعال وتاأخير المفعاول باه، فيجاب أن ُتقادِّ
ِّ
التزام التَّرتيِب األصلي

ر المفعول به، إذن نقول:   "هاؤالءِ "هو الفاعال، و "سيبويه"الفاعَل، ويجب أن ُتؤخِّ

، َمن الفاعال الُمكاِرم؟ سايبويه، كياف عرفناا "أكرَم سيبويِه هؤالءِ "هم المفعول به، 

مِِه يف الجملة.أ  نَّه الفاعل الُمكِرم؟ ليس من لفظه، ولكن مِن َتَقدُّ

م  طيب لو جاء هذا المتكلِّم الذي أخربنا بأنَّه أكرَم سيبويِه هاؤالِء، وأراَد أن ُيقادِّ

ر  ُل -ويؤخِّ هاو  "سايبويه"، يعناي أنَّ "أكارَم هاؤالِء سايبويهِ "فقاال:  -كماا فعال األوَّ

ره، هل يصحُّ  له هذا؟ ما يصح؛ ألنَّ اللَّفَظ َما يادلُّ علاى اإلعاراِب،  الفاعل، لكن أخَّ

، يعني كونه ُمْكِرًما أو ُمْكَرًما.
ِّ
 فِمن َثمَّ ال ُيعَرف معناه الوظيفي
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ل، "أكارَم هاؤالِء سايبويهِ "بل لو قال قائل:  ، لوجاب أن يكاوَن الفاعال هاو األوَّ

 والمفعول به هو الثَّاين. 

 والمبنية أو ما فيه فرق؟ فيه فرق بين الكلمات المعربة

ق باااين  الشاااكَّ أنَّ فياااه فااارق، إذن مِااان الحكَماااِة والعااادِل واإلنَصااااِف أن نفااارِّ

ق باين المبنيَّاات يف أشاياَء كثيارٍة، وهاذا الاذي فعلاه النَّحويُّاون،  الُمْعَرباِت، وأن ُنفارِّ

قااوا بينهمااا يف طريقااة اإلعاار قااوا بااين الُمْعَرباااِت وبااين المبنيَّااات، فرَّ قااوا ففرَّ اب، وفرَّ

بينهمااا حتااى يف المصااطلحات المسااتعمَلة، فتسااتعمل مااع الُمْعَرباااِت مصااطلحات، 

وتستعمل ماع المبنيَّاات مصاطلحات، سانعرف هاذا يف ماا بعاد يف طريقاة اإلعاراب 

والمصااطلحات، لكاان الااذي نريااده اآلن أن نميِّااز باايَن الُمْعَرباااِت والمبنيَّااات؛ ألنَّنااا 

 .سنحتاُج إلى هذا التَّمييز

فلهذا َيختصرون فيقولون: الُمعارب هاو الاذي تتغيَّاُر حركاُة آخاِره بسابِب تغيُّاِر 

 إعرابه. إذن فيه تغيُّر.

ااا المبنااي: فهااو الااذي َيلاازم حالااًة واحاادًة، وال تتغيَّاار حركتااه بتغيُّاار حكمااه   وأمَّ

 اإلعرابي، إذن فيه ثبات.

 نِي هو الثَّابت.نستطيع أن نقول يا إخواين: الُمعرب هو الُمتَغيِّر، والمب

أبااوك، وأخااوك، وحمااوك، وفااوك، وذ "لااو سااألنا مااثاًل عاان األسااماء الخمسااة: 

أخااوَك، وأخاااَك، "، ُمعربااة أو مبنيَّااة؟ يعنااي متغياارة أو ثابتااة؟ متغياارة، نقااول: "مااال

 ، إذن هي ُمعربة."وأخيَك 

ر الساااالم،  الزماااة، أو تتغيااار إلاااى  "المهندساااون"وكاااذلك: جماااع الماااذكَّ

، المثنى أيًضا "المسلمان، والمسلمين"تغيَّر، إذن الكلمة ُمعربة، و؟ ت"المهندسين"

 ُمعرب، هذه ُمعربات، فالمتغير هو الُمعرب، والثابت هو المبني.
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فنا الُمعرب،   اآلن عرفنا المراد بالُمعرب والمبني، عرفنا هاتين الظاهرتين، وعرَّ

فنا المبني، طيب الساؤال المهام: هال تعرياف الُمعارب بأنَّا ه ماا تغيَّارت حركاُة وعرَّ

آخِره بسبِب َتغيُِّر اإلعراب، وتعريف المبناي: أنَّاه الاذي َيلازم حالاًة واحادًة ال تتغيَّار 

مهمااا تغيَّاار إعرابااه. هاال هااذا التعريااف يكفااي للتفريااق والتمييااز بااين الُمْعَرباااِت 

 والمبنيات؟ أم ال يكفي؟ 

َز كاالَّ كلمااٍة يف اللُّغااِة الجااواب: ال يكفااي؛ ألنَّ المطلااوب مِاان الطَّالااِب أن يميِّاا

 -اسم أو فعال أو حارف-العربيَّة، هل هي ُمعربة أو مبنيَّة، كلُّ كلمٍة يف اللُّغِة العربيَِّة 

أساماًء وأفعاااًل -البدَّ أن نعرف هل هي ُمعربة أو مبنيَّة، والكلمات يف اللُّغاِة العربيَّاة 

ا، فبااالتعريف فقااط ال يسااتطي -وحروًفااا ع أن ُيميِّااَز بااين الُمعاارب طبًعااا كثياارة جاادي

 والمبني.

اارورة الثَّانيااة يف النَّحااو، فااالنَّحُو لااه   هااي الضَّ
ِّ
والتَّمييااُز بااين الُمعاارِب والمبنااي

 ضرورتان:

رورُة األولى : انقسام الكلمة إلى اسام، وفعال، وحارف، التميياز باين أناواع الضَّ

 الكلمة، انتهينا منها.

رورُة الثَّانية .: انقساُم الكلوالضَّ
ٍّ
 مِة إلى ُمعرٍب ومبني

وهذه ضرورة ال بدَّ منها، حتى لو ما ُطلَِبات مناَك، فاال بادَّ يف ذهنِاك مباشارًة أن 

تعرف، هل الكلمة اسم، أو فعال، أو حارف، ثام هال الكلماة ُمعارب أو مبناي، فاإذا 

ارورتين يف ذهنِاك، تنتِقاُل بعاد ذلاك للحكاِم النَّحاويِّ  انتهيَت مِن إجراء هااتين الضَّ

ة. الذي رورُة ال بدَّ منها؛ ألنَّها ضرورٌة مهمَّ  تبحثه، أو لإلعراِب الذي تحاوُله، فالضَّ

إذن التَّعريااف ال يكفااي يف التَّمييااز والتَّفريااق بااين جميااِع الُمْعَرباااِت وجميااع 

 المبنيات.
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 طيب ما الذي يكفي للتَّمييِز بين الُمْعَرباِت والمبنيَّاِت؟

ا، وكاذلك ال الحصُر، ال بدَّ أن َنحصَر المُ  ها عادي ْعَرباِت كلَّها َحصًرا، يعناي نعادُّ

ا، نعدُّ كالَّ الُمْعَربااِت يف اللُّغاِة العربيَّاة، ونعادُّ كالَّ  ها عدي بدَّ أن نحصَر المبنيَّات، نعدُّ

 المبنيَّاِت يف اللُّغِة العربيَِّة، فإذا أردتَّ أن َتضبَط اإلعراَب فال بدَّ أن تفعل ذلك.

تااأتون بمعجاام لسااان العاارب، خمسااة عشاار  -إن شاااء اهلل-دم يف الاادرس القااا

ُمَجلًَّدا، ثم كل كلمة يف اللسان نقول: ُمعرب أو مبناي، نحاددها كلهاا، خمساة عشار 

ُمَجلًَّدا، ثم تحفظون خمسَة عشر ُمَجلًَّدا، فبذلك نحصُر المبنيَّات حصاًرا، ونحصار 

 الُمْعَرباِت حصًرا.

ن ذلك، اختصاروا كالَّ المساألِة يف أساطٍر قليلاٍة، ال النَّحويون أرأُف بالطُّالِب مِ 

تتجاوز نصَف صفحٍة للتَّمييز بيَن جميِع الُمْعَربااِت وجمياِع المبنيااِت، وهاذا الاذي 

َمااُة الثَّالَثااُة: حصاار  -إن شاااء اهلل-ساانقرُأه ونشاارحه مااة التَّاليااِة، وهااي المقدِّ يف المقدِّ

 الُمْعَرباِت والمبنيَّات.

 المقدمة.  إذن نبدأ بقراءة

 )املقِّ مُة الثالثُة: َحْصر  امُلْعَربا   واملبنيا (.

رورة األولى، وقلنا  )َحْصر  امُلْعَربا   واملبنيـا (  مة سنعَتِمُد على الضَّ يف هذه المقدِّ

من قبل يف النَّحو: إنَّ أهم ميازة للنَّحاو أنَّاه علاٌم مارتابٌط، يعناي كلَّماا درساَت مساألًة 

التَّاليَة ستعتمُد على األولى، إذا ما فهمت األولى لن تفهم الثَّانياة،  فاعلم أنَّ المسألةَ 

طيب والثالثة؟ اعلم أهنا ستعتمد على األولى والثانية، وهكاذا، فلهاذا ننصاح دائًماا 

بدراسة النحو مًعا، يف وقٍت متقارٍب؛ لكاي تاربط هاذه المعلوماات بعضاها بابعض، 

ة يف مرحلة الَفهِم، أما مرحلة ا ع فأمٌر آخٌر.وخاصَّ  لتَّوسُّ

رورة األولى التاي ميَّازت  فحصر الُمْعَرباِت والمبنياِت هنا سنعتمد فيه على الضَّ
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 بين األسماِء واألفعاِل والحروِف، سنستفيُد مِن ذلَك هنا، نبدأ بالحروف، تفضل. 

 )أما اِروف  فُكلُّها َمْبن يٌَّة(.

-روِف التي حصارناها وميَّزناهاا مِان قباُل كلُّ الح )اِروف  فُكلُّها َمْبن يٌَّة(يقول: 

، وحااروُف النَّصااِب، وحااروُف الجاازِم، وحااروُف النِّااداِء، وحااروُف  حااروُف الجاارِّ

كلُّ الحروف حكُمهاا مِان حياُث البنااء واإلعاراب:  -الجواِب، والحروُف النَّاسخةُ 

 مبنيَّة، ما فيه حرف ُمعرب.

 لكن مبنيَّة على ماذا؟ ان سألتني وقلَت: عرفنا أنَّ الحروف مبنيَّة، 

فالجواب: مبنيَّة على حركاِت أواخِرها، سهلٌة، فتِّح عينيك وأذنيك، وانظر إلاى 

 علاى هاذه الحركاة، 
 
 "مِانْ "الحركِة التي يف آخِر الحارِف، وقال: هاذا الحارف مبناي

كون، طيب،  ،  "مناذُ "مبني على السُّ امِّ  علاى الضَّ
 
، "الكتااُب لزيادٍ "حارُف جارِّ مبناي

 على الكسِر،  "لِ "
 
حارُف العطاِف  "و"، "جااَء محماٌد وخالادٌ "هذا حرُف جرٍّ مبني

 على الفتِح، فكلُّ الحروِف مبنيٌَّة على حركاِت أواخِرها.
 
 مبني

 انتهينا من الحروف، سننتقل إلى األفعاِل.

املضاِ ع  م ْعـَرب  إال إذا  )وأمَّا األفعال : فالف ْعل  املاحي وف ْعل  اأَلْمِر َمْبن يَّاِن دائًماُ والف ْعل  

 اتََّصَلْت به نون  الن ْسوة  أو نون  الملوكيِّ(.

قلنا مِن قبُل: ال يكفي أن َتعرَف أنَّ الكلمَة فعاٌل، ال بادَّ مِان معرفاِة َناوِع الفعاِل؛ 

ألنَّ حكَمها يختلف، هنا اختلفت يف الحكِم، فالفعُل الماضي، وكذلك فعُل األماِر، 

ااا الفعااُل المضااارُع فيدخُلااه هااذان مبنيَّاااِن دائًماا ا، يعنااي ال يتااأثَّراِن باااإلعراِب. وأمَّ

 اإلعراُب، ويدخُله البناُء، يكوُن ُمعرًبا، ويكوُن َمْبنِييا.

 وذكر المصنُِّف: أنَّ المضارَع إنَّما ُيبنى يف موضعيِن فقط:

، يرضعنَّ "إذا اتَّصلت به ُنون النِّسوة، كا ، يدرسنَّ  ."يذهبنَّ
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، وتلعاابنَّ "ه نااون التوكيااد، مثاال: أو اتصاالت باا ، مااا سااوى ذلااك، يبقااى "يااذهبنَّ

 ، ونحو ذلك."يذهبوا، يذهبون"المضارع ُمعرًبا، مثل: 

ااُل ذلااَك إلااى  وماازاَل الكااالُم علااى إعاراِب الفعااِل محتاًجااا لمزيااِد شارٍح، فنؤجِّ

رِس القادِم  سابحانه -ُد اهلَل ألنَّ الوقَت َلِفَظ أنَفاَسه األخيرَة، ونحم -إن شاء اهللُ -الدَّ

 ونصلِّي على نبيِِّه محمٍد، والُله أعلم، وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا محمٍد.-وتعالى
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 الدرس الرابع
 

الُم على نبيِّناا  الُة والسَّ  ربِّ العالميَن، والصَّ
ِ
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمُد هلل

ا بعد.  ُمحمٍد، وعلى آلِه وأصحابه أجمعين، أمَّ

فسااالُم اهلل علاايكم ورحمُتااه وبركاُتااه، وأهاااًل وسااهاًل ومرحًبااا بكاام، يف هااذا 

ابااع، ماان دروِس شاارِح الموطااأ يف اإلعااراِب، بياااٌن لطريقااة  رِس، الاادرس الرَّ الاادَّ

 اإلعراب.

نحُن يف ليلاِة األربعااء، الخاامِس مان جماادى اآلخارة، مان َسانة تساٍع وثالثايَن 

ُل يف مديناة وأربعمائٍة وألٍف، يف األكاديميَّ  رِس ُيَسجَّ ِة اإلسالميَِّة المفتوَحِة، وهذا الدَّ

ياض َحَرَسها اهلل.  الرِّ

َمة األولى وفيها تقسيُم الكلماِة  رِس الماضي كنَّا أكملنا الكالَم على المقدِّ يف الدَّ

َمااة الثَّانَيااة، وكااان فيهااا تعريااٌف للُمعاارِب  إلااى اسااٍم وفعااٍل وحاارٍف، وقرأنااا المقدِّ

،
ِّ
َمااة الثَّالثااة، وكااان فيهااا  والمبنااي ، ثاام َشاارعنا يف المقدِّ

ِ
وشاارحناها أيًضااا والحمااُد هلل

لِهاا، فنعياُد الكاالم عليهاا بسارعة،  حصٌر للُمعَرباِت والمبنيَّاِت، ولكنَّناا َمازلناا يف أوَّ

 ونبدأ بقراءهتا. 

الُم على رسوِل اهلل، وبعُد:  الُة والسَّ  بسم اهلل، والصَّ

 يخنا، وللُمشاهدين والحاضرين.اللهمَّ اغفر لنا ولش

 حفظه اهلل وإيانا: -قال المصنُِّف 
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 )املقِّ مُة الثالثُة: َحْصر  امُلْعَربا   واملبنيا .

 أمَّا اِروف  فُكلُّها َمْبن يٌَّة(.

َماة ساتكوُن يف َحصاِر الُمعربااِت والمبنيَّااِت؛ ألنَّناا عرفناا أنَّ تعرياَف  هذه المقدِّ

 ال َيكفاي يف َحصاِر الُمعربااِت والمبنيَّااِت، والتَّفرياِق بايَن الُمعرِب وتعرياَف المب
ِّ
ناي

رورُة الثَّانية يف النَّحِو، وهو أماٌر مهام  ال بادَّ مناه، فلهاذا  الُمعرباِت والمبنيَّاِت هو الضَّ

ال بدَّ أن ننتقَل مِن التَّعرياِف إلاى الحصاِر، لكاي نحصاَر الكلماات الُمعَرَباة حصاًرا، 

 ماِت المبنيَِّة َحصًرا.ولكي نحصَر الكل

ارورة األولاى  َمة حصُر الُمعرباِت والمبنيَّاِت، وسنستفيُد مِن الضَّ ويف هذه الُمقدِّ

 التي هي تقسيم الكلمِة إلى اسٍم وفعٍل وحرٍف. 

منا الكلمَة إلى اسٍم وفعٍل وحرٍف، وعرفنَا كيَف نميُِّز بيَن األسماِء واألفعااِل  قسَّ

 والحروِف.

، فنقوُل: الحروُف بكلِّ أنواعهاا مبنيَّاة، فاإن قلاَت: مبنيَّاة ِمن ذلَك  اآلن سنستفيُد 

 على ماذا؟ 

: كلُّهاا مبنيَّاة علاى حركااِت أواخرهاا، يعناي انظار إلاى آخاِر حركاِة يف فالجواب

 على هذه الحركة. 
 
 الحرف، وقل: إنَّ هذا الحرف مبني

ااكوِن، وهااذا هااو األصاال، نحااو:  ، ويف، وعاان، ماانْ "وُتبنااى الحااروُف علااى السُّ

كوِن، مثل: "وعلى  علاى "لم"، حروف جرٍّ مبنيَّة على السُّ
 
، حرُف نفٍي وجزٍم، مبني

كوِن، ومثل:  اكوِن، ومثال: "لان"السُّ   علاى السُّ
، "هال"، حارُف نفاٍي ونصاٍب مبناي

ااكوِن، مثاال:    علااى السُّ
، حااروُف "نعااْم، وال، وَأَجااْل، وَبَلااى"حاارُف اسااتفهاٍم مبنااي

كوِن، وهكذا.جواٍب، مبنيَّة   على السُّ

، حرفاا "َساأفعُل "، والساين يف "ساوَف "وقد ُتبنى الحروُف على الفاتِح، نحاو: 
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، أو فاااء "جاااء محمااد َوخالااد"تسااويٍف مبنياااِن عاان الفااتِح، ومثاال: واو العطااف،  

، كلهاا "جااء محماد ثامَّ خالاد"العاطفاة:  "ثامَّ "، أو "جاء محماد َفخالاد"العطف، 

 تِح.حروف عطف مبنيَّة على الف

، "الكتااب لِاازيدٍ "الجار،  "الم"وقد ُيبنى الحرُف على الكسِر، كاا ، أو بااء الجارِّ

، حارف "لِااتذهب"، حرفا جر مبنياان علاى الكسار، أو الم األمار: "محمٌد بِاالبيِت "

 أمر مبني على الكسر.

ِم، وهذا قليل، مثاله:  جلسات مناُذ "، تقاول: "مناذُ "وقد ُيبنى الحرُف على الضَّ

.، "يومين مِّ  على الضَّ
 
 حرُف جرٍّ مبني

فااالحروف كلهااا مبنيَّااة، وحركاااُت بنائهااا سااهلة وواضااحة؛ ألنَّهااا مبنيَّااة علااى 

 حركات أواخرها.

إَِذا انتهيناا مِان الحاروف فقاد انتهيناا مان ُثلاِث اللُّغاة العربيَّاة، اآلن ساننتقُل إلاى 

أن َتعاِرَف أنَّ الكلماة  ال يكفاي -كماا سابق-الثُّلِث الثَّاين وهاو: األفعاال، واألفعاال 

فعل، بل ال بدَّ أن تعرَف نوَع الفعِل، ماٍض، أم مضارع، أم أمر، فلهذا َسيميز هنا باين 

 األفعال أيًضا، تفضل اقرأ.

قال: )وأمَّا األفعال : فالف ْعل  املاحي وف ْعل  اأَلْمِر َمْبن يَّاِن دائًماُ والف ْعل  املضـاِ ع  م ْعـَرب    

 ْت به نون  الن ْسوة  أو نون  الملوكيِّ(.إال إذا اتََّصَل

إذن فاألفعال تختلف، فحكمها ليس واحًدا، فالفعل الماضي كلُّه مبناي، وفعاُل 

 األمِر كلُّه مبني أيًضا، فهذان الفعالن كل أفرادهما مبنيَّة، يعني ال تتأثَّر باإلعراب.

 فنبدأ بالفعل الماضي، ونسأل: على ماذا ُيبنى الفعل الماضي؟

ر. لجوابفا ا المقدَّ ا الظَّاهر وإمَّ  : ُيبنى على الفتِح، إمَّ

 علااى الفااتِح 
 
اااهِر، وإن لاام يظهاار، نقااول: مبنااي إن ظهااَر فُيبنااى علااى الفااتِح الظَّ
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ِر.  المقدَّ

دخَل، وخرَج، وساجَد، وركاَع، وأكارَم، "فبناُء الماضي على الفتِح الظاهر، كا: 

، ، مبنيَّااة علااى الفااتح "ونِْعااَم، وباائَس  ودحاارَج، وانطلااَق، واسااتخرَج، وكاااَن، وظاانَّ

 الظاهر.

ر يف ثالثة مواضع:  وُيبنى على الفتِح المقدَّ

ل: ، "ساعى، ودعاا، وقضاى، وساما"إذا كان مختوًماا باألف، كاا:  الموضع األوَّ

ِر؛ ألنَّ الفااتَح ساايقع علااى األلااِف،  فيكااون الماضااي حينئااٍذ مبنااي علااى الفااتِح المقاادَّ

كون المالزم لأللِف سيمنع الفتَح مان مالزم -كما عرفنا-واأللُف  كون، فالسُّ ة للسُّ

، فعاُل "دعا، وسعى، وقضى، وهدى"الظُّهوِر، يغطيه ويمنعه من الظُّهور، فنقول يف 

ر يكااون مااع  ر، دائًمااا التَّعااذُّ ماااٍض مبنااي علااى الفااتح المقاادر منااَع ماان ظهااوره التَّعااذُّ

ر؟ يعناي االساتحاَلة، ماا ا لمساتحيل يف األلاف؟ المساتحيل األلف، ماا معناى التَّعاذُّ

 تحريكها بفتٍح أو غيره.

ر: إذا اتَّصلت باه واو الجماعاة،  والموضع الثاين لبناء الماضي على الفتح المقدَّ

 ، فهو أيًضا مبني على الفتح."ذهبوا، وجلسوا، وانطلقوا، واستخرجوا"كا: 

ا: استخرجو"ثم دخلت واو الجماعة؟ أليس أصل  "ذهبوا: ذهَب "أليَس أصل 

 ثم دخلت واو الجماعة؟  "استخرَج 

 على الفاتِح يف 
 
، وكاان القيااس "ذهاَب واساتخرَج "إذن فالفعل يف األصِل مبني

أن تدخَل الواو على الفعال دوَن أن تغيِّار فياه شايًئا، فيقاال: ذهاَب ثام واو الجماعاة 

اكنة، فيقال:  ااكنة، ف"اساتخرَج "، والفعال "ذهَبوا"السَّ يقاال: ، ثام واو الجماعاة السَّ

، كان هذا القياس، إال أنَّ العرب هجروا هاذا القيااس وتركاوه بسابب "استخرَجوا"

مِّ الذي يناسبه. فماذا فعلت العارب  الثِّقل الذي نشأ من كوِن الواو غير مسبوقة بالضَّ
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 لدفع هذا الثِّقل؟  

ام المجلاوب لمناسابة الاواو وقاَع علاى آخاِر  ا قبال الاواو، فهاذا الضَّ جلبوا ضمي

م المجلوب لمناسبة الاواو مناَع الفاتَح مان الظُّهاور،  "ذهُب "، وهو الفعل فهذا الضَّ

، فخفَّ الكالم عليهم، لكن الفعال يف "ذهُبوا، واستخرُجوا"فصارت العرب تقول: 

اامة  ااى المسااتور بالضَّ  علااى الفااتِح، لكاان الفااتح المقاادر، يعنااي المغطَّ
 
الحقيقااة مبنااي

 المجلوَبة لمناسبة واو الجماعة.

ر مناع مان  "ذهبوا": ا نقول يف اإلعرابفلهذ   على الفاتِح المقادَّ
فعٌل ماٍض مبني

ظهورهااا حركااة المناساابة، أو نقااول: منااع ماان ظهورهااا اشااتغال المحاال بحركااة 

 المناسبة، األمر سيان، أو القوالن سيان. 

لبنااء الفعال الماضاي علاى الفاتح المقادر: إذا اتَّصال بالفعاِل  والموضع الثالث

 ٌر متحرٌك. الماضي ضمي

امائر التااي تتَّصاال بالفعاال وتكااون فااعاًل لااه سااتَّة، فضاامائر الرفااع المتَّصاالة  الضَّ

تااء الماتكلم: ذهبات، وواو الجماعاة: "وهاي:  "تاواين"الخمسة مجموعة يف كلمة 

، ثاام "ذهباوا، وألااف االثنااين: ذهباا، ونااون النسااوة: ذهاابن، ويااء المخاطبااة: اذهبااي

فع  مير المشرتك يف الرَّ ، "نااء المتكلماين: ذهبناا، نحان ذهبناا"والنَّصب والجارِّ الضَّ

مائر التي تتَّصل بالفعل وتكون فاعاًل له ستٌَّة، ثالثٌة منها تبدأ بمتحارٍك، وثالثاٌة  فالضَّ

اكنة؟  ساكنة، ما المتحركة وما السَّ

ألااف "ساااكنة، و "واو الجماعااة: ذهبااوا"متحركااة، و "تاااء المااتكلم: ذهبااُت "

 "يااء المخاطباة: اذهباي"متحركاة، و "نون النسوة: ذهاْبنَ "كنة، وسا "االثنين: ذهَبا

المتكلمين مكونة من نون وألف، يعني مبدوءة بمتحرك وهاو الناون  "ناء"ساكنة، و

 ، فثالثة متحركة، وثالثة ساكنة."ذهبنَا"
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مائر المتحركة، مثال:  . "ذهباَت، وذهبنَاا، والنساوة ذهاْبَن هاذا الياوم"نريد الضَّ

ِر؛ ألنَّ قولاك: فنقول: إنَّ ا   علاى الفاتِح المقادَّ
ألايس أصاله  "ذهباُت "لماضاي مبناي

ثم دَخلت عليه تاء المتكلم؟ بلى، هذا هو األصل، فكان القياس أن ُيقاال:  "ذهَب "

امير المتَّصال اتَّصاَل "ذهَباُت "، ثم تاء المتكلم "ذهَب "، "ذهَبُت " ، إال أنَّ هاذا الضَّ

ناة مان وهو فاعل، فصار كأنَّه جزء مِان الكل ماة، فصاارت كأنَّهاا كلماة واحادة، مكوَّ

كااات متتاليااة، فَثُقااَل ذلااك علااى العاارب،  ، فاادفعوا هااذا الثَِّقااَل "ذهَبااُت "أربعااِة متحرِّ

اكون يف نحاو  ؟ للاتَّخلُِّص مِان "ذهْباُت "بتسكيِن آخِر الفعاِل، إذن، لمااذا جلباوا السُّ

 ثَِقل أربعِة متحركاٍت.

اكون ، ما الذ"ذهَب "طيب الفتح الذي يف  ي غطَّاه ومنََعه من الظُّهاوِر؟ هاذا السُّ

 الذي ُجلب لدفِع الثِّقِل.

 علاى الفاتح  "ذهباُت "عبِّر عن ذلك بماا تاراه مناساًبا، تقاول: 
 
فعاٌل مااٍض مبناي

ر، منَع من ظهوره التَّعذر مع األلف.  المقدَّ

بعاِة : الثِّقال، ترياد الساكوَن المجلاوب لادفِع الثِّقال النَّااتر مِان أرويمكن تقول

 متحركاٍت.

: منااع ماان ظهااوره تااوالي أربعااُة متحركاااٍت، أو الااتَّخلُِّص مِاان أربعااِة أو تقووول

متحركاٍت، وُتعبُِّر بما تشاء، ولو قلَت: الثِّقال، تعناي الساكون المجلاوب للاتَّخلص 

 من الثِّقل لكان مقبواًل.

اااهِر إن اذن، فالخالصووة يف الفعوول الماضووي ظهااَر، : أنَّااه ُيبنااى علااى الفااتِح الظَّ

ِر إن لم يظهر.  والمقدَّ

: مبني كله أيًضا، لكن ُيبنى على ماا ُيجازم باه مضاارعه، يعناي وفعل األمر، قلنا 

 أنَّ األمر ُيبنى على حسِب مضارعه؛ ألنَّ األمر يؤَخذ مِن المضارع.
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 كي  ُيبنى على ما ُيجزم به مضارعه؟ أو ُيبنى على حسب مضارعه؟  

، فأمره ُيبناى "يذهبون، ويذهبان، وتذهبين"كا:  : إذا كان يف مضارعه نون،نقول

، تحاذف الناون، ومان "يذهبون: اذهباوا"على حذِف هذه النون، فتقول يف األمر يف 

، فُيبنى على حذف النون، نقول: فعل أمار "تذهبين: اذهبي"، ومن "يذهبان: اذهبا"

نقول: هاي  مبني على حذف النون، فإن قيل: أين النون التي ُبني األمر على حذفها؟

النون التاي كانات يف مضاارعه؛ ألنَّ األماَر ماأخوٌذ مان المضاارع، وإذا كاان يف آخار 

، فاإن األمار "دعا يدعو، وقضى يقضاي، وخشاي يخشاى"المضارع حرف علَّة، كا: 

قضاى يقضاي: "، ومان "دعا يادعو: ادع"منه يكون بحذف حرف العلة، فاألمر من 

أمار مبناي علاى حاذف حارف ، نقاول: فعال "خشاي يخشاى: اخاش"، ومن "اقض

 العلة.

إذن، مااا الااذي فعلنااا هنااا؟ حااذفنا حاارف العلااة فقااط، ومااا قباال حاارف العلااة يف 

، العين وضمة العين، ما لنا عالقة ال بالعين وال بضمة العاين، فيبقياان علاى "يدُعو"

ما هماا علياه، نحان فقاط نحاذف الاواو، لكاي ُيبناى األمار علاى حاذف هاذه الاواو، 

هااذا لااو وصاالنا الكااالم تبقااى العااين مضاامومة كمااا كاناات يف ، فل"ادع"فنقااول: 

 يا محمد، ُأْسُم إلى المعالي"،  {ہ ہ ہ ہ }المضارع، فتقول: 
َّ
 ."ادُن إلي

يرماي: "، "اقاِض باالحق"، فإذا وصالت: "اقض"، تقول: "يقضي"وكذلك يف 

، ويف "عليااه الصااالة والسااالم-صاالِّ علااى النبااي "، يصاالي، تقااول: "ارِم بالسااهم

يساعى: "، "اخاَش ربِّاك"، فإذا وصالت تصال بالفتحاة، "اخَش "، تقول: "ىيخش"

 ، وهكذا."اسَع إلى الخير

: فعال أمار مبناي علاى حاذف العلاة، وإن شائت قلات مبناي علاى حاذف فنقول

مبنااي علااى  "ارمِ "، مبنااي علااى حااذف الااواو، ويف "ادعُ "آخااره، وإن شاائت قلاات يف 
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ف، كل ذلك يقال، لكان المشاهور ، مبني على حذف األل"اخَش "حذِف الياء، ويف 

 عند المتأخرين اآلن أنَّهم يقولون: مبني على حذف حرف العلة.

)أحسن اهلل إليك، بعاض الُمعاربين يقاول: الكسارة أو الضامة أو الفتحاة؛ دليال 

 على الحذف. فهل هذا اإلعراب هبذه الطريقة صحيح أم خطأ؟(.

امة التاي قباَل الاواو ال يبدو لي أنَّ هاذا صاحيح؛ ألنَّ قاول ذلاك ُيشاعر  باأنَّ الضَّ

مجلوبة، يعني: أنات الاذي جلبتهاا لكاي تادلَّ علاى الاواو المحذوفاة، والحاق أنَّهاا 

اامة الموجااودة يف المضااارع  ، وكااذلك يف "ياادعو"ليساات مجلوبااة، وإنَّمااا هااي الضَّ

، أنت لم تجلبها لكي تكون دلياًل علاى "اخَش "، وكذلك الفتح يف "ارمِ "الكسر، يف 

 وف، وإنَّما أبقيتها كما هي يف المضارع. هذا المحذ

 : أنَّ الفعل األمر مبني كله، وأنَّ الفعل الماضي مبني كله.الخالصة

 ننتقُل الى الفعِل المضارع. 

)والف ْعـــل  املضـــاِ ع  م ْعـــَرب  إال إذا اتََّصـــَلْت بـــه نـــون  الن ْســـوة  أو نـــون   قاااال المصااانف: 

 أنَّه ُمعرب، وال ُيبنى إال يف هاتين الحالتين فقط.، معنى ذلك أنَّ األكثر فيه الملوكيِّ(

 إذن، فاألكثر فيه اإلعراب، واألقل فيه البناء.

محماٌد يادرُس "؟ متغيٌر أم ثابت؟ يعني متغير، فلهذا ُيقاال: ما معنى كونه ُمعرًبا

اكوِن، "باجتهاد، ولن يدرَس، ولم يدرْس  ة بالسُّ ة بالفتحاِة، ومارَّ امِة، ومارَّ ة بالضَّ ، مرَّ

الرجاال يسااعدوَن علاى العمال، ولان يسااعدوا، ولام "إذن ُمعرب متغيِّر، وتقاول: 

لاان يساااعدوا، ولاام "بثبااوت النااون، وماارة  "يساااعدون"، فتغيَّاار، ماارة "يساااعدوا

 بحذِف النُّوِن، فهو أيًضا متغيٌِّر معرب. "يساعدوا

 وإنما ُيبنى فقط يف هاتين الحالتين:
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ن النسوة، وهي ناون مفتوحاة، تعاود إلاى جماٍع إذا اتَّصلت به نو :الحالة األولى 

 مؤنٍث:

، "النساوة ياذهْبَن، والطالباات يدرْسانَ "سواٌء أكان جمًعاا لمؤناٍث عاقاٍل، كاا -

 . {ڃ ڃ }،  {ھ ھ}

، "السايارات يانطلْقنَ "أو عادت هذه الناون إلاى جماع مؤناث غيار عاقال، كاا -

 فالحكم واحد. 

الفعل حينئاذ مبنيياا، ماا معناى كوناه ، فيكون "الطالبات يدرْسَن باجتهاد": تقول

لان "، يف النَّصاب: "الطالبات يدرسانَ "مبنييا؟ متغير أو ثابت؟ ثابت، تقول يف الرفع 

، لزم السكون يف الرفع والنصاب والجازم، يعناي "لم يدرسنَ "، يف الجزم: "يدرسنَ 

علاى ثابت مبني، فالمضارع إذا اتَّصلت به نون النساوة يلازم الساكون، نقاول: ُيبناى 

 السكون. 

دة مفتوحاة، أو ناون  :والحالة الثَّانية إذا اتَّصلت به نون التَّوكيد، وهي ناون مشادَّ

، ثاام تؤكااد بااالنون "ال تلعااب"ساااكنة، تاادلُّ علااى تقويااة الفعاال وتوكيااده، كقولااك: 

، "ال تلعاَبْن ياا ولاد"، أو تؤكاد باالنون السااكنة الخفيفاة: "ال تلعَبنَّ يا ولاد"الثقيلة: 

 للتَّأكيد القوي، والخفيفة للتَّأكيد الخفيف. فالشديدة

ل باالنُّون الثَّقيلاة، والثَّانياة  {ڌ ڌ ڎ ڎ }قال:  د الفعاَل األوَّ ، فأكَّ

 بالنَّون الخفيفة.

والمضارع إذا اتَّصلت به نون التَّوكيد الثَّقيلة أو الخفيفة، يلزم الفتح، وال يتغيَّار 

فااالراء مفتوحاة  "يا محمد هل ُتَسافَِرنَّ غًدا؟"بتغيُِّر اإلعراب، فأنت يف الرفع تقول: 

، "هال"، ماع أنَّ الفعال المضاارع لام ُيسابق بناصاب، هاو مسابوق باا: "ُتَسافَِرنَّ "يف 

 وهي ال تنصب وال تجزم، فحكم الفعل الرفع، ومع ذلك لزم الفتح.
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مبني على  أيًضا يلزم الفتح، فهو "ال ُتَسافَِرنَّ "النَّاهية، تقول:  "ال"وإذا جزمته با

الفتح، رفًعا ونصاًبا وجزًماا، فنقاول: إناه مبناي علاى الفاتح؛ ألناه الزم الفاتح يف كال 

 صور اإلعراب.

ُمعارٌب يف أكثار حاالتاه، وإنماا  -كما ذكر المصانف-: أنَّ المضارع والخالصة

 ُيبنى يف حالتين: 

 إذا اتصلت به نون النسوة ُيبنى على السكون. -

 يد ُيبنى على الفتح.وإذا اتصلت به نون التوك -

نكون بذلك قد انتهينا من األفعال، وعرفنا أنَّ األفعال بعضها مبني كلاه، وذلاك 

اا المضاارع  يشمل الماضي واألمر فهي كالحروف، الحروف أيًضا مبنيَّاة كلهاا، وأمَّ

فبعضه معرب وبعضه مبني، فهو كاألسماء التي ستأيت أيًضا بعضها ُمعرب وبعضاها 

 مبني.

 ق اآلن إلى األسماء، لكي نقرأ. تفضل أكمل.فلهذا ننطل

 )وأما األ"اال  فاأَلْصل  فيها أنها م ْعَرَبٌةُ واملبينُّ فيها قليل  َأْشَهر ه  َعَشرُة أ"ااٍل:

 الضمائر  ُكلُّها يفالضمائر  اململصلُة واملنفصلُةُ حمائر  الرفِع والنصب  واجلر (. -1

يعنااي األكثاار فيهااا أنَّهااا معربااة، يعنااي  ْعَرَبــٌة()األ"ــاال  فاأَلْصــل  فيهــا أنهــا م قااال: 

ااة الكاااثرة فيهااا ُمعرَبااة ُمتغيِّاارة،  محمااٌد، "متغيِّاارة بتغياار اإلعااراب، فاألسااماء األكثريَّ

ومحمااًدا، ومحمااٍد، وباااٌب، وباًبااا، وباااٍب، والمسااجُد، والمسااجَد، والمسااجِد، 

أخاااك، وجااالٌس، وجالًسااا، وجااالٍس، وجلااوٌس، وجلوًسااا، وجلااوٍس، أخااوك، و

يتغيااار  "المسااالمون، والمسااالمين، والمسااالمان، والمسااالمين -يتغيااار–وأخياااك 

 اإلعراب فيها.

ا األسماء المبنيَّة فهي أسماء قليلة بالنَّسبة إلى األسماِء المعربة الكثيارة، وقاد  أمَّ
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ااف: إنَّ األسااماء المبنيَّااة عشاارة، هااذه األسااماء المبنيااة العشاارة ال باادَّ مِاان   قااال المؤلِّ

ت عليااك يف حفظِهااا  أو علااى األقاال اسااتظهارها، يعنااي إذا ورَدت عليااَك وإذا ماارَّ

كثياار منهااا أسااماء  -كمااا ساانقرأ-الكااالم تعاارُف أنَّهااا ماان األسااماء المبنيَّااة، وهااي 

مشهورة ومعروفة وكثيارة االساتعمال يف الكاالم، ولهاذا ال بادَّ أن تعارف أنَّهاا مبنياة 

 تعاملها وتعرهبا كالمبنيَّات.

 : هذه األسماء العشرة المبنيَّة، مبنيٌَّة على ماذا؟ قلَت فإن سألَت و

الحروف عرفنا أنَّها مبنيَّة على حركِة أواخرهاا، والماضاي علاى الفاتِح، واألماَر 

كون.-على ما ُيجزم به مضارعه   على حذِف النُّوِن، أو حذِف حرِف العلَِّة، أو السُّ

 األسماء العشرة مبنيَّة على ماذا؟ 

 مبنيَّة على حركاِت أواخرها، أيًضا أمرها سهل. : كلهاالجواب

مبناي  "َمانْ "فاااا  "َماْن أباوك؟"فإذا قلنا مثاًل يف أساماء االساتفهام اآلتياة، مثال: 

مبني على الفتح، وإذا قلات  "كيَف "فاا  "كيَف جئت؟"على السكون، لكن لو قلنا: 

مبنااي علااى  "هااذِه وهااؤالءِ "، مبنااي علااى السااكون، أو "هااذا"يف أسااماء اإلشااارة، 

الكساار، وهكااذا كاالُّ األسااماِء مبنيَّااة علااى حركاااِت أواخرهااا، دعونااا إذن نقاارأ هااذه 

 األسماء المبنيَّة واحًدا واحًدا.

ُ        قال:   )الضمائر  ُكلُّهـا يفالضـمائر  اململصـلُة واملنفصـلُةُ حـمائر  الرفـِع والنصـب  واجلـر (

مائَر خمسة عشر اسًما:  درسنا يف النَّحو أنَّ الضَّ

 ، وفروعها."أنا، وأنت، وهو، وإياي، وإياك، وإياه"ة منها منفصلة، ستَّ 

 وتسعة متَّصلة: 

وهي: تاء المتكلم، وواو الجماعاة،  "تواين"خمسة للرفع، مجموعة يف كلمة  -
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 وألف االثنين، ونون النسوة.

، وهي: ضمائر  - ، هااء الغائاب، ويااء الماتكلم، "هياك"وثالثة للنَّصب والجرِّ

 .وكاف الخطاب

، وهو  - فع والنَّصِب والجرِّ  المتكلمين. "ناء"وواحد للرَّ

 خمسة عشر اسًما هي الضمائر، وكلها مبنيَّة على حركات أواخرها.

ام، و"أنَت ": فإذا قلت  "أناِت "، نقول: مبني على الفتِح، ونحُن، مبني على الضَّ

 علااى الكسااِر، و
 
اا "ذهبااُت "مبنااي علااى الفااتح، و "هااوَ "مبنااي  علااى الضَّ

 
، مبنااي مِّ

 على الفتِح، و"ذهبَت "و
 
 على الكسِر وإذا قلات  "ذهبِت "، مبني

 
، واو "ذهباوا"مبني

كوِن، وهكذا.   على السُّ
 الجماعة مبني

 فهذه هي الضمائر. 

 . تفضل.ننتقل الى االسم المبني الثاين

 )ثانًيا: أ"اال  اإلشا ة  إال املثنىُ وهي: يفهذاُ هذه ُ هؤالال ُ ه ناُ َثمَّيف(.

: أسماُء اإلشارة، وهاي أساماء معروفاة وُدرَسات يف النَّحاِو، سم المبني الثَّايناال

، وللمفااردة "هااذا"وإخوانااه، فللمفاارد  "هااذا"وهااي أسااماء محصااورة، ُيقااال عنهااا 

، ولجمااع الااذكور "هاتااان"، وللمثنااى المؤنااث "هااذان"، وللمثنااى المااذكر "هااذه"

 ، هذه أسماء اإلشارة. "وَثمَّ  هنا"، واإلشارة إلى المكان "هؤالءِ "وجمع اإلناث 

 ، ماذا يبقى؟"هذان، وهاتان": كلُّها مبنية إال المثنَّى، إذن أخرج المثنى، قال

، كلهاا مبنيَّاة علاى حركااِت أواخرهاا، "هذا، وهذِه، وهؤالِء، وهناا، وَثامَّ "يبقى 

ي مبنا "َثامَّ "، مبناي علاى الكسار، و"هاذِه، هاؤالءِ "مبنيَّة على الساكون،  "هذا، هنا"

 على الفتح.
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 لماذا استثنى المثنى هذان وهاتان؟  

فااع ُيرفااع باااأللف، كااالمثنى  جاااء "ألنَّهمااا ُمعرباااِن، يعنااي: ُمتغيااراِن، ففااي الرَّ

أكرمات "، ويف النَّصب ُينَصب بالياء، وكذلك يف الجارِّ ُيجارُّ باليااء كاالمثنى، "هذان

 ب المثنى.يعربان إعرا "هذان وهاتان"، إذن "هذيِن، وسلمت على هذينِ 

ــْنُ      )ثالًثــا: األ"ــاال  املوصــولُة إال املثنــىُ وهــي: يفالــذيُ الــلُ الــذ ْيَنُ الالتــيُ َم

 ما...يف(.

 نعم إلى آخره.

: األساماء الموصاولة، وهاي أيًضاا أساماء محصاورة، أيًضا من األسماء المبنيَّة

، وللجمااع "اللااذان واللتااان"وللمثنااى  "الااذي والتااي"وإخوانااه، فااا "الااذي"ُيقااال: 

 ."الاليت، والالئي، واللوايت"، ولجمع المؤنث: "الذين واألولى"

وهناك أسماء موصولة مشارتكة للماذكر والمؤناث والمفارد والمثناى والجماع 

جاء الذي أحبه، جاء َمن أحباه، وجااءت "، كما تقول: "َمن، وما"بلفظ واحد، مثل 

، فمان يساتعمل "التي أحبها، جاءت من أحبها، وجاء الذيَن أحبهم، جاء َمن أحبهم

 بلفٍظ واحٍد لجميع المعاين، يسمى مشرتك.

الاذي والتاي والالئاي، والااليت، "كلُّ األساماِء الموصاولة مبنياة إال المثناى، فااا

اا "واللوايت، ومن، وما اكون، وأمَّ فمبناي علاى الفاتح،  "الاذينَ "، كلها مبنيَّة على السُّ

جاااء "ن إعااراب المثنااى، تقااول: ؛ ألنَّهمااا ُيعربااا"اللااذان واللتااان"واسااتثنى المثنااى 

سلمت على اللاذين "بالياء، و "أكرمت اللذين أحبهما"، باأللف، و"اللذان أحبهما

 بالياء. "أحبهما

 .ثم ننتقل الى االسم المبني الرابع
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 ) ابًعا: أ"اال  االسملفهاِم عِّا يفأيٍّيفُ وهي: يفَمْنُ ماُ أيَنُ مملىُ كيَفُ كْمُ أياَن...يف(.

هال "سالوب االساتفهام لاه أدوات اساتفهام، كلهاا أساماء إال سبق أن قلناا أن أ

مبنية علاى  "هْل "فهما حرفان، وسبق أن قلنا إنَّ الحروف كلها مبنية، إذن  "والهمزة

 مبنية على الفتحة. "َأمحمٌد حاضر"السكون، وهمزة االستفهام: 

 ."أي"أسماء االستفهام أيًضا كلها مبنية على حركات أواخرها إال 

َمااْن  "مبتاادأ،  "َمااْن يف البياات؟ "خاارب،  "َمااْن أبااوك؟"مبنااي، تقااول:  "َماانْ "فااا

م،  "تحااب؟ ؟"مفعااول بااه مقاادَّ مساابوق بحاارف جاار، ومااع ذلااك مااالزٌم  "بَمااْن تماارُّ

 للسكون يف الرفع والنصب والجر.

فااِع بالضاامة، يف  "أي"واسااتثنى  يف االسااتفهام، يعنااي أهنااا معربااة، فتعاارب يف الرَّ

ترفااع علااى أهنااا  "أيُّ رجااٍل عناادك؟"الجاار بالكساارة، فتقااول: النَّصااِب بالفتحااة، يف 

م تنصاب،  "أيَّ رجٍل ُتكرم؟"مبتدأ،  ُتَجار؛ ألنَّهاا  "باأيِّ رجاٍل تمار؟"مفعول به مقدَّ

 مسبوقة بحرف جر، وهكذا. 

 )صامًسا: أ"اال الشرط عِّا يفأّييفُ وهي: يفَمْنُ ماُ مهماُ مملىُ أيَنُ....(.

اا تكلمنا على أسلوب الشرط، وقل رِط أدوات، فأمَّ  "إْن وإْذَماا"نا: ألسلوب الشَّ

اارط فحرفااان، ُيعربااان وُيعااامالن كااالحروف، إذن همااا مبنيااان علااى حركااة  يف الشَّ

مبنااي علااى حركااة السااكون، وهمااا  "إْذَمااا"مبنااي علااى السااكون، و "إنْ "آخرهمااا، 

، وباااقي أدوات الشاارط؟ "إْن تجتهااد تاانجح، إذمااا تجتهااد تاانجح"بمعنااى واحااد، 

 ء، قلنا ذلك عندما تكلمنا على تقسيم الكلمة اسم وفعل وحرف.أسما

 ، مبتدأ. "َمْن يجتهد ينجح": "َمنْ "تقول فاي 

 ، هذا مفعول به مقدم. "َمْن ُتْكِرم ُأْكِرم"
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اسم شرط، مبناي علاى الساكون،  "َمنْ "، فا "باَمْن َتقَتدي َأقَتدي"وتقول أيًضا:  

 ُمالزم للسكون يف الرفع والنصب والجر.

اارط أيًضااا ُتعاارب، فتقااول:  "أي"فااا  )عــِّا يفأّييف(قااال:  أيُّ طالااٍب يجتهااد "يف الشَّ

م، و"أيَّ رجاٍل ُتكارم ُأكارم"، ترفع على أهنا مبتدأ، و"ينجح باأيِّ "، مفعاول باه مقادَّ

 ، فُتَجر بالكسرة. "رجٍل تقتدي أقتدي

 : هناك تشابه بين أسماء االستفهام، وأسماء الشرط. فإن قلَت 

اا مان حياث المعناى : فالجواب هذا صحيح، بينهما تشابه مان حياث اللفاظ، أمَّ

فإذا كانت معانيها استفهاًما فهاي أساماء اساتفهام، وإذا كانات معانيهاا شارًطا، فهاي 

فهاذا اساتفهام،  "َمْن أباوك؟ أو مان يف البيات؟"، إذا قلت: "َمنْ "أسماء شرط، ففي 

 هذا شرط. ، "َمْن يجتهد ينجح، َمْن يأتني أكرمه "وإذا قلت: 

 ، شرط."ما تفعل ُتْجَز به"استفهام، وتقول:  "َما اسمك؟"، تقول: "ما"ويف 

 ، شرط."أيَن تسكن أسكن بجوارك"استفهام، و "أيَن تسكن؟"وتقول: 

، شاارط، وهكااذا. "متااى تسااافر تسااتفد"اسااتفهام، و "متااى تسااافر؟"وتقااول: 

 فالفرق بينهما من حيث المعنى. 

 و يفهيهاَ ُ َصٍهُ آٍهُ َوْيُ حيَُّ َنَزاِليف(.)سادًسا: أ"اال األفعالُ حم

: أسماء األفعال، وأسماء األفعال هاي أساماء ساماعيَّة أيًضا من األسماء المبنيَّة

فهي أسماء وأفعال، يعني هي يف اللفظ لفظهاا أساماء؛  -أي: مسموعة عن العرب–

، وَماٍه، وآًه، وآٍه، َصهٍ "ألهنا تقبل شيًئا من العالمات المميزة لالسم كالتنوين، نقول: 

، فتقبل التنوين، فدلَّ ذلاك علاى أنَّ كالَّ أساماِء األفعااِل أساماٌء؛ ألنَّ الحكاَم "وأٍف 

 واحٌد، لكن هذه األسماء مِن أي أنواع األسماء؟ 
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: أسماء أفعال، يعني أسماء لكان معانيهاا معااين الفعال، قاد تكاون بمعناى قالوا

بمعنااى  "َمااْه "، بمعنااى اسااكت، و"َصااهْ "فعاال األماار، وهااذا هااو األكثاار فيهااا، كااا: 

 "هيهاات"، بمعنى استجب، وقد تكون بمعنى الفعل الماضي، كا"آمين"انكفف، و

 "أٍف "بمعنى افرتق، وقد تكون بمعنى الفعل المضارع، كا:  "شتان"بمعنى َبُعَد، أو 

ر، و  بمعنى أتعجب، وكلُّها مبنيَّة على حركاِت أواخرها. "وي"بمعنى أتضجَّ

، مبنيااة علااى "أٍف، وآهٍ "، مبنيااة علااى الفااتح، و"َن، وشااتَّاَن، وهيهاااَت آمااي"فااا

، قاد ُيقاال: "صاه، وماه"الكسر، بل إن بعضها قد ُيبنى على أكثار مان حركاة، فماثاًل 

ن، ويجاوز أن "َصٍه يا رجل"، وقد ُيقال: "َصْه يا رجل" . يعني بعضها يجاوز أن ُيناوَّ

نَ  ن، يقولون: إذا ُنوِّ نَت صاارت ال ينون، فُتَسكَّ ن وُسكِّ ت صارت َنكِرات، وإذا لم ُتنوَّ

، صاارت نكارة، يعناي اساكت عان "َصهٍ "، فإذا قلت: "َصٍه، وَصهْ "معارف، تقول: 

، صارت معرفاة، يعناي اساكت عان هاذا الشايء "َصهْ "كل شيء، نكرة، وإذا قلت: 

 الذي تتكلم فيه، لكن ما يمنعك عن الكالم يف األشياء األخرى.

 نقول: مبني على السكون.  "َصهْ ": واذا قلت

 ، نقول: مبني على الكسر، وهكذا. "َصهٍ ": واذا قلت

 ثم ننتقل لالسم المبني السابع، نعم. 

 يف(.12يف عِّا يف19يف إىل يف11)سابًعا: أ"اال  الَعَِّد  امُلَركَّب  م ن يف

أسماء األعداد المركبة، كلُّ اللغات فيها أعداد أرقام، ومان ذلاك اللغاة العربياة 

 أعداد أرقام، ما أنواع األعداد يف اللغة العربية؟  فيها

 نبدأ من أولها:

ل األعداد المفردة، من واحد إلى عشرة، وقيل من صفر إلى عشارة،  :النَّوُع األوَّ

، ماا  لكن الجمهور يقولون من واحاد إلاى عشارة، الصافر لايس عادًدا، الصافر ُخُلاو 
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 يهمنا، المهم من واحد إلى عشرة. 

 : األعداد المركبة، من أحد عشر إلى تسعة عشر.اينوالنَّوع الثَّ 

: ألفاااظ العقااود، يعنااي العاادد الااذي يف رأس العشاارة، عشاارون، والنَّوووع الثَّالووث

 ثالثون، أربعون، خمسون إلى تسعين. 

ابع األعداد المتعاطفة، بينهماا حارف عطاف، مان واحاد وعشارين، : والنَّوع الرَّ

 ة وثمانون.إلى تسعة وتسعين، خمسة وخمسون، سبع

 : هي المائة واأللف.والنَّوع الخامس

فهذه أنواع األعداد يف اللغة العربية، فأكرب عادٍد مفارد عناد العارب هاو األلاف، 

ااا األعااداد التااي بعااد األلااف، وتسااتعمل اآلن  وإذا أرادوا أن يزياادوا ضاااعفوه، أمَّ

العربيَّاة كالمليون، والملياار، إلاى آخاره، فهاذه كلهاا أساماء أعجمياة دخلات اللغاة 

 حديًثا.

، ترفاع "جااء خمساُة رجاال"األعداُد كلُّها علاى أصاِل األساماِء معرباٌة، تقاول: 

، "سلمت علاى خمساِة رجاال"، تنصب بالفتحة، "أكرمت خمسَة رجال"بالضمة، 

خمسٌة وعشرون، خمسًة وعشرين، خمسٍة وعشرين، مائاٌة، ومائاًة، "تجر بالكسرة. 

 ."ومائةٍ 

أحد عشر إلى تسعة عشار، فاإنَّ العارب َبنَتَهاا علاى فاتح  إال األعداد المركبة من

 الجزأين، تقول: 

فاعاال،  "خمسااَة عشاارَ "فعااٌل ماااٍض، و "جاااءَ "، فاااا"جاااء خمسااَة عشااَر رجاااًل "

 على فتح الجزأين. 
َ
 والفاعل حكمه الرفع، ومع ذلك ُبنِي

 .  "أكرمُت خمسَة عشَر رجاًل "ويف النَّصب تقول: 

، مبنياة علاى فاتح الجازأين، تلازم "َة عشَر رجااًل سلمُت على خمس"ويف الجر: 
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. فِع والنَّصِب والجرِّ  فتَح الجزأين يف الرَّ

، فااإنَّ الجاازأ األول ُيعاارب إعااراب المثنااى، والجاازء الثَّاااين "اثنااي عشاار"عاادا 

بااأللف، ويف  "جااء اثناا عشاَر رجااًل ")عشر( يبقاى علاى بنائاه علاى الفاتح، تقاول: 

 ."سلمُت على اثني عشَر رجاًل "، ويف الجر: "جاًل أكرمُت اثني عشَر ر"النصب: 

 : لماذا ُسميَّت باألعداد المتعاطفة؟ و لماذا سميت باألعداد المركبة؟فإن قلَت 

خمسااٌة ": ألنَّهمااا عااددان بينهمااا حاارف عطااف، سووميت باألعووداد المتعاطفووة

 ."وعشرون

لت فيها، ماا معناى  ا األعداد المركبة لو تأمَّ  "خمساة" ، يعناي"خمساة عشار"أمَّ

، إال أنَّ "عشارةٌ "و "خمساةٌ "، يعناي جااءين "خمسَة عشَر رجااًل "، جاءين "عشرة"و

وا هذه األعداد مِن  بحاذف حارف العطاف  "أحد عشر إلى تسعة عشر"العرب خصُّ

بين العددين حاذًفا مضاطرًدا، وحاذف حارف العطاف حاذًفا مضاطرًدا مان أساباب 

نى المعطوف والمعطوف عليه على الفاتح، البناء، فُيبنى ما قبلها وما بعدها، يعني ُيب

 هذا معنى المركب، يعني اسمان ُحذف بينهما حرف العطف حذًفا مضطرًدا.

 ننتقل لالسم المبني التَّالي.

 )ثامًنا: العلم  املخملوم  بـيفَوْيه يفُ حمو: يفسيبويه ُ صالويه ُ عمرويه يف(.

ساايبويِه، خالويااِه، "، كااا: "َوْيااهِ "، العلااُم المختااوُم باااأيًضووا ِموون األسووماء المبنيَّووة

زوجااة  "خمارويااه"، وأيًضااا يف أعااالم النساااء، كااا:"عمرويااِه، وراهويااِه، ونفطويااه

 المأمون، إلى آخره.

، "أحابُّ سايبويهِ "، مع أنَّاه فاعال، و"قال سيبويهِ "هذا ُيبنى على الكسِر، تقول: 

 .، يلزم البناء على الكسر"رحمة اهلل على سيبويهِ "مع أنه مفعول به، و

 هذه؟  "ويهِ "فإن سألت وقلت: ما معنى 
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هذه الصقة فارسيَّة، دخلات إلاى اللغاة العربيَّاة، فهاي مِان  "وْيه": أنَّ فالجواب 

األشياء التي دخلت من اللغاة الفارساية إلاى اللغاة العربياة، ويمكان أن تِصاَلها باأيِّ 

زيااد: زيدويااه، وعماارو: عمرويااه، ويف هناااد: "اساام مااذكر أو مؤنااث، فتقااول يف 

 ، وهكذا، فإذا وصلتها باسٍم فإنَّه ُيبنى على الكسر. "هندويه

 ننتقل الى االسم المبني التَّاسع.

 )تاسًعا: الظروف  امُلَركَّبُةُ حمو يفصباَح مسااَلُ ليَل نهاَ ُ بيَت بيَتُ بنَي بنييف(.

بُة، الظروف: جمع ظارف، ولايس االسم التاسع ، كماا "زرف": الظروُف الُمَركَّ

مااَن يقول بعض ال مااِن؛ ألنَّ المكااَن والزَّ عامة عندنا، والمراد هبا أسماء المكاِن والزَّ

 ظروف لألحداث، يعني ظروف لألحداث التي تحدث فيها.

بة : يعني ظرفان بينهما حرف عطاف محاذوف حاذًفا مضاطرًدا، الظروف الُمَركَّ

اًحا، زرتاه زرته صب"، هذا ُمعرب ألنَّه ظرٌف مفرد، ومثل: "زرته صباًحا"فلو قلت: 

 ، فهذا ظرف مفرد يبقى على إعرابه."مساًء، سافرت لياًل 

 ، هذا مركب أم متعاطف؟ "زرته صباًحا ومساءً "بينما قولك: 

 "لااياًل "األول  {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }متعاااطف، يبقااى أيًضااا علااى اإلعااراب، 

 معطوف على ما قبله. "وهناًرا"ظرف زمان، والواو حرف عطف، وما بعده 

، فحينئاٍذ ُتبناي "انتظرتاه صاباَح مسااَء، ودعوتاه لياَل هناارَ ": لمثال ذلك أن تقوو

ظارف زماان،  "صاباَح مسااءَ "، فااا"انتظرته صباَح مسااءَ "الظرفين على الفتح، مثاًل 

 لكن ظرف زمان مبني على فتح الجزأين.

َره   العاشار، فناؤخِّ
َّ
 -إن شااء اهلل-َوَأَبى زماُن هذه الحلقة أن نكمَل االسَم المبني

رِس القااادم، واهلل أعلاام، وصاالَّى اهلل وساالَّم علااى نبيِّنااا محمااٍد، وعلااى آلِااه إلااى ا لاادَّ

 وأصحابِه أجمعيَن.
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 الدرس اخلامس
 

الُم على نبيِّناا  الُة والسَّ  ربِّ العالميَن، والصَّ
ِ
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمُد هلل

   ُمحمد، وعلى آلِه وأصحابه أجمعين، أما بعد.

م ورحمُته وبركاتاه، وحيَّااكم اهلُل وبيَّااكم، يف هاذه الليلاة الثَّانياة فسالُم اهلل عليك

عشرة مِن شهِر جمادى اآلخرة، مِن َسنِة تسٍع وثالثين وأربعمائاٍة وألاٍف مِان هجارِة 

الم.-الحبيِب المصطفى  الة والسَّ    عليه الصَّ

يااض لنع  بحماد اهلل -ِقاَد نحُن يف األكاديميَِّة اإلسالميَِّة المفتوحاة، يف مديناة الرِّ

رَس الخااامَس مِاان دروِس شاارِح الموطااأ يف اإلعااراِب، بياااٌن لطريقااِة  -وتوفيقااه الاادَّ

   اإلعراِب.

مووِة الثَّالثووِة، وكانووت يف حصوورِ  رِس الماضووي تكلَّمنووا علووى شوورِح المقدِّ يف الوودَّ

  الُمعَرباِت وحصرِ المبنيَّاِت، وُخالصتها:

 أنَّ الحروَف كلها مبنيٌَّة. -

. وأنَّ  -
 
 الفعَل الماضي كله مبني

- .
 
 وأنَّ فعَل األمِر كله مبني

، فهااو معاارٌب يف أكثاار  -
 
ااا الفعااُل المضااارع فبعُضااه معاارٌب وبعُضااه مبنااي وأمَّ

 حاالته، وُيبنى يف حالتين فقط:
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 * إذا اتَّصَلت به نوُن التَّوكيِد فُيبنَى على الفتِح. 

كوِن. * إذا اتَّصَلت به نوُن النِّسوِة فُيبنَى عل  ى السُّ

، واألصُل واألكثُر فيه اإلعراب. -
 
ا االسم فمنه معرٌب ومنه مبني  وأمَّ

 ماان األسااماء عشاارة، ذكرنااا يف الاادرس الماضااي تسااعًة منهااا وتكلَّمنااا 
ُّ
والمبنااي

رِس   العاشُر، نبتدُئ به يف هذا الدَّ
ُّ
 إن شاء اهلل تعالى.-عليها، وبقي االسُم المبني

 شر: هو بعض  الظُّروف  املفردة  يفإذايفُ ويفإذيفُ ويفحيثيف.االسم  املبينُّ العا

اسام ظارف زماان،  "إذا"من األسماء المبنيَّة، فاا "إْذ وإَذا وحيُث "إذن عرفنا أنَّ 

 اسم ظرف مكان. "حيُث "و

، يعنااي سأسااافر وقااَت طلااوع الشاامس، "سأسااافر إذا طلعاات الشاامس"تقااول: 

فِر فهو ظرٌف، "إذا"فا  والظَّرُف حكُمه يف النَّحِو النَّصُب. اسٌم بيََّن زماَن السَّ

اكوِن ألنَّ آخاره  "إذا"و مِن حيُث اإلعراب والبناء: مِن األسماء المبنيَّة على السُّ

كوِن.  ألف، واأللُف مالِزَمة للسُّ

 ماذا نقول يف إعرابه؟ 

كون. هذا إعراب    على السُّ
دائًماا،  "إذا"نقول: ظرُف زماٍن يف محلِّ نصٍب مبني

واسرتح منها، فهاذا إعراهباا  "إذا"ابٌط مِن ضوابِط اإلعراِب، اضبط إعراب وهذا ض

ريِف، ويف كالِم العَرِب ِشعًرا وَنثًرا.  يف القرآِن الكريِم، ويف الحديِث النَّبويِّ الشَّ

 أنَّه يف محل نصب؟  "اذا"لماذا قلنا يف اعراب 

كوِن.   على السُّ
 ألنَّه مبني

اكون؛ ثابٌت على أنَّ  "إذا"فإعراب    علاى السُّ
ه ظرُف زماٍن يف محالِّ نصاٍب مبناي

ۅ ۉ  }، ويف قولاااه: [1]النصووور:  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }كماااا يف قولاااه: 
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ڀ ڀ  }، ويف قولااه:  [1]الليوول:  {ڳ ڳ ڳ }، ويف قولااه: [7]الشوورح:  {ۉ

 .[1]االنشقاق:  {ٺ

اعر:  ويف قول الشَّ

هَر يْوًما فال َتُقْل   اذا ما خلْوَت الدَّ

 

 

 ولكِوووْن ُقوووْل َعَلووويَّ َرِقيوووُب َخَلوووْوَت  

 

 

َغ لغيِرها. هلة والمنضبطة يجُب أن تتِقنَها لتتفرَّ  فهذه األعاريب السَّ

سافرت متى؟ سافرت ياوم "ظرُف زماٍن ُيبيُِّن زماَن الفعل، نقول:  "إذْ "وكذلك 

 ، يعني سافرُت وقَت مرضك."سافرت إذ أنت مريض"، وتقول: "الخميس

كوِن يف محلِّ نصٍب. أيًضا ظرُف زمانٍ  "إذْ "فا   على السُّ
 مبني

 ؟"اذْ "و "اَذا"ما الفرق بين 

سأسافُر إَذا طلعت الشمس، سأزورك إذا "ظرُف زماٍن للمستقبِل، تقول:  "إَذا"

 ."نجحت

ا  ساافرت إْذ أنات ماريض، زرتاك إذ كنات "فللزمان الماضي، تقاول:  "إذْ "وأمَّ

 ."غائًبا

ااا  اجلااس، أياان "ُن مكاااَن الفعااِل، تقااول: فظاارف مكاااٍن، أي ُيباايِّ  "حيااُث "وأمَّ

اجلاس حياث زياٌد "، أو تقاول: "اجلس؟ اجلس أمام زيد، أو اجلس خلاف عمارو

بيَّنات مكاان الجلاوس، وظارُف المكااِن  "حيُث "، فا"يجلس، أو اجلس حيث تشاء

 حكُمه النَّصُب.

 علااى حركااة آخااره، يعنااي ُيبنَااى علااى الضاام، فنقااول يف  "حيااُث "و
 
اسااٌم مبنااي

ِم. "حيُث "إعراب:   على الضَّ
 
 ظرُف مكاٍن يف محلِّ نصٍب مبني

، وأكثر ما يسابق  "حيُث "قد يخرج  إلى إعراٍب آخٍر، وذلك إذا ُسبَِق بحرِف جرٍّ
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 ، فننتقل إلى الجارِّ والمجروِر."مِن"با 

 {ک ک ک گ گ }، ويف قولااه: "ُعااد مِاان حيااُث جئااَت "تقااول: 
 :[182]األعراف: 

 : حرف جر. {ڤ }

.: اس {ۋ }و مِّ  على الضَّ
 
 ٌم يف محلِّ جرِّ مبني

 ينحصُر إعراهبا يف هذين اإلعرابين: "حيُث "فا 

- . مِّ  على الضَّ
 
 إن سبقت بحرف جر، فتعرب: مجرور يف محلِّ جرٍّ مبني

- . مِّ  على الضَّ
 
 وإال فهي ظرُف مكان يف محلِّ نصٍب مبني

ِب أن يضاابَطها هااذه مِاان األعاريااب المنضاابطة التااي يجااب علااى طالااِب اإلعاارا

 ويرتاَح منها.

بعد أن انتهينا مِن األسماء المبنيَّاة العشارة، وباذلك نكاون قاد انتهيناا مان شارح 

مة يف حصِر المعرباِت والمبنيَّاِت، دعونا نأخذ تطبيًقا سريًعا عليها.  هذه المقدِّ

 :"النصر"ُنعِرُب سورة 

 .  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }

كونِ  {حب }   على السُّ
 يف محلِّ نصٍب. : ظرُف زماٍن مبني

 على الفتِح، ال محل له من اإلعراب. {ۆ }
 
 : فعٌل ماٍض مبني

ُة. {ەئ } مَّ  : فاعٌل مرفوٌع وعالمُة رفعِه الضَّ

 : مضاف إليه مجرور. {ٻ }االسم الجليل 
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ه  {ٻ }فاعل وهو مضاف، واسم  {ەئ }فإذن  مضاف إليه مجرور وعالمة جارِّ

 الكسرة.

كلمااة، ألنَّ  "جاااء"كلمااة و "نصاار"أنَّ  : الااواو هااذه كلمااة، كمااا {ڄ }

الكلمَة اسٌم وفعٌل وحرُف معنًى، فهذا حرُف معناى ومعنااه العطاُف، فنقاول: الاواو 

 على الفتح ال محل له من اإلعراب.
 
 حرف عطف مبني

 "نصاارُ ": ذهبنااا إلااى أساالوِب العطااِف اآلن، فهااذا معطااوٌف علااى  {ڄڃ }

ُة. مَّ  مرفوٌع وعالمُة رفِعِه الضَّ

وهااي  {ڦ }الااواو أعربناهااا، والكلمااة التَّاليااة بعااد الااواو  {ڀ }: قااال

ُر، ال "رأى"كلمتان،  ر مناَع مان ظهاوره التَّعاذُّ   علاى الفاتِح المقادَّ
: فعٌل مااٍض مبناي

 محلَّ له من اإلعراب.

 على الفتِح. {ڦ }التاء يف 
 
 : فاعٌل يف محلِّ رفٍع مبني

 الفتحُة.: مفعوٌل به منصوٌب وعالمُة نصبِه  {ڤ }

االم-ألنَّ الرائي محمد  الُة والسَّ مرئياون، إذن مفعاول باه  {ڤ }و -عليه الصَّ

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

: هذا فعاُل مضاارع غيار مسابوق بناصاب وال مسابوق بجاازم، إذن  {ژ }

 فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النُّون.

 أين فاعله؟

 علاااى  واو الجماعاااة فاعاااٌل  {ژ }واو الجماعاااة يف 
 
يف محااالِّ رفاااٍع مبناااي

كوِن.  السُّ
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 ؟  {ژ }ما إعراب جملة  

 "النااس"معرفة، فتكاون حاااًل مان  "الناس"، و {ڤ }هي جملة وقعت بعد 

والمعنى:  -يعني صفات –ألنَّ الُجَمل بعَد المعارِف أحواٌل، وبعَد النَّكراِت نعوٌت 

 ورأيت الناَس حالة كوهنم يدخلون.

كون ال محلَّ له مِن اإلعراِب.: حرُف جرٍّ مب {پپ }   على السُّ
 ني

ه الكسارة وهاو مضااف، واسام  "يف"اسم مجرور با  : {گ } وعالمة جرُّ

ه الكسرة. {ٻ }  مضاف إليه مجرور وعالمة جرِّ

: حااال منصااوب وعالمااة نصاابه الفتحااة، فهااو حاااٌل ماان النَّاااس، أي:  {ڱ }

 . {ژ }ة يف يدخلون حالة كوهنم أفواًجا، فهو حال من واو الجماع

 أعربناها من قبل.-الفاء حرُف عطف كالواو  {چ }

كوِن ال محلَّ له مِن اإلعراِب."َسبِّْح "   على السُّ
 : فعُل أمٍر مبني

 على الكسر. {ٿ }
 
 الباء حرُف جرٍّ ال محلَّ له من اإلعراب مبني

 : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة."َحمدِ "

عالمااة جااره الكساارة وهااو مضاااف، مضاااف إليااه مجاارور و "ربِّ ":  {ں }

 على الفتِح.
 
 والكاف مضاٌف إليه يف محلِّ جرٍّ مبني

 ."َسبِّح"فعُل أمر مثل  "استغفر"الواو سبق إعراهبا  {ڍڍ }

 أين فاعله وأين مفعوله؟ 

 فاعله: ضمير مسترت تقديره أنت.
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. مِّ  على الضَّ
 
 ومفعوله: هاء الغائب وهو الضمير، يف محلِّ نصٍب مبني

حرٌف ناسٌخ ينِصُب اسَمه ويرفاُع خَباره، ونقاول: حارف توكياد  "إن":  {ں }

 على الفتِح ال محل له من اإلعراب. أين اسمه؟
 
 ينصب اسَمه ويرفُع خَبره مبني

. "إنَّ "اسمه: الهاء، اسم  مِّ  على الضَّ
 
 يف محلِّ نصٍب مبني

 . {ڃ ڃ }خربه: جملة 

 ترفع اسمها وتنصب خربها.  {ک }

-، والهااء تعاود إلاى اهلل "إنه": ضمير مسترت يعود إلى هاء الضمير "نكا"اسم 

 .  -عز وجل

 منصوٌب وعالمُة نصبِه الفتحة. "كان"خرب :  {ڃ }

ٱ ٻ  } "إذْ "مثال إعاراب  {ڳ ڳ ڳ } يف قولاه تعاالى: "إَذا"وإعراب 

ظااارف مكاااان مساااتقبل  "إَذا"إال إنَّ  "إَذا"كاااا  "إذْ ". فااااا [26]األنفوووال:  {ٻ ٻ

 ظرف زمان للماضي. "إذْ "و

مة الثَّالثة يف حصِر المعرباِت والمبنيَّااِت، لننتِقاَل بعاد  هذا ما يتعلَّق بشرح المقدِّ

ابعة. َمة الرَّ  ذلك إلى المقدِّ

 وفقه اهلل وإيَّانا: -قال المصنف 
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 )املقِّ مُة الرابعُة: حركا   البناال )عالَم ي بنى املبين؟(. 

 عالَم ُيبنى المبني؟ 

مة الثَّالثاة التاي عرفناا فيهاا هذه الم قدمة سبقت يف الحقيقة يف أثناء شرحنا للمقدِّ

أنَّ بعَض الكلماِت مبنيٌَّة وبعَض الكلماِت معربٌة، وهذه المقدماة خاصاة بالكلماات 

 المبنيَّة، فعالَم ُتبنى؟

ماة الثَّالثاة،  تكلمنا على هذه المسألة من قبال لكان بالتفصايل أثنااء شارح المقدِّ

 ن نحصره ونريد أن نرتِّبه يف هذه المقدمة.ونريد أ

 عالَم ُيبنى المبني؟

ي ْبَنى على حركـة  آص ـِره ُ ال ي سـملثنى مـن ذلـك       -اً"ا كان أو فْعال أو َحْرًفا-)املبينُّ 

 إال ف ْعل  اأَلْمِر(.  

ُتبنَاى علاى يعناي أنَّ القاعادة يف المبنيَّاات أنَّهاا  )ال ي سملثنى م ن َذل َك إلَّا ف ْعل  اأَلْمـِر( 

 حركاِت أواخرها، فالحروف كلها ُتبنَى على حركاِت أواخرها:

كون مثل:  -  ."مْن، يف، عْن، هْل، قْد، لْم، لنْ "ُتبنى على السُّ

، لياَت، "ُتبنى على الفتح مثل:  - ، أنَّ ، كاف التشابيه، إنَّ سوَف، واو العطف، ثمَّ

 ."جاء محمد َوخالد، محمد َكاألسد". تقول: "لعلَّ 

باء الجر: محمد بالبيت، والم الجر: الكتااب لزياد، والم "ُتبنى على الكسر:  -

 ، فالحروف كلُّها على القاعدة مبنيٌة على حركاِت أواخرها."األمر: لِتقم

مِّ وهذا قليل مثل:  -  ."منذُ "ُتبنى على الضَّ

ا، ونفهم أيًضا من هذه القاعدة: أنَّ األساماَء مبنيَّاٌة علاى حركااِت أواخرهاا أيًضا

ة:  وهي داخلة يف القاعدِة العامَّ
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كوِن مثل:  - هذا، الذي، َمْن، إذا، واو الجماعة، مثال: "فُتبنَى األسماُء على السُّ

 ."ذهبوا

والاذيَن  -بمعناى هنااك-أناَت، وكياَف، وَثامَّ "وُتبنى أيًضا على الفاتِح مثال:  -

 ."وهيهاَت، وخمسَة عشرَ 

 ."هؤالِء، وصِه، وسيبويهِ  أنِت، هذِه،"وتبنى على الكسر، مثل:  - 

مِّ مثل:  - نحُن، وحياُث، وتااء الماتكلم: "وتبنى األسماء المبنية أيًضا على الضَّ

 فاألسماء المبنية أيًضا على القاعدة ُتبنى على حركة أواخرها. "ذهبُت 

-الحروف واألسماء انتهت، نأيت للفعال المضاارع، فالفعال المضاارع المبناي 

 نى على حركِة آخره:ُيب -أيًضا على القاعدة

 ."يذهْبَن، ويرتبْصَن، وُيرضْعنَ "ُيبنى على السكون، مثل:  -

، هل تسافَرنَّ "ُيبنى على الفتح، مثل:  -  ."ال تلعَبنَّ

بقي الفعل الماضي، الفعل الماضي قيل فيه إنه أيًضاا علاى هاذه القاعادة فيبناى 

 حركات آخره:

 على الفتِح "َذَهَب "فإذا قلَت:  -
 
 .، فهو مبني

ِم."َذهُبوا"وإذا قلَت  -  ، فهو مبني على الضَّ

كوِن."َذَهْبَت "وإذا قلَت  -  ، فهو مبني على السُّ

اواُب يف الفعال  ، لايس علميياا، والصَّ
 
وهذا القوُل يف الحقيقة هو ماذهٌب تعليماي

ابقِة. مِة السَّ  على الفتِح دائًما، وقد شرحنا ذلك يف المقدِّ
 
 الماضي أنَّه مبني

 علااى الفااتح الفعاال 
 
 علااى الفااتح دائًمااا، فااإن ظهااَر فنقااول: مبنااي

 
الماضااي مبنااي

ِر.   على الفتح المقدَّ
 الظاهر. وإن لم يظهر نقول: مبني
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ذهَب، سجَد، دحارَج، أكارَم، انطلاَق، افتاتَح، اساتخرَج، اساتغفَر، كااَن، "مثال:  

 اهِر.، كلُّها أفعاٌل ماضيٌة مبنيٌَّة على الفتِح الظَّ "ليَس ونِعَم، بئَس 

ِر؟ متى ال يظهر عليه الفتح ويكوُن مقدًرا؟  متى ُيبنى الماضي على الفتِح المقدَّ

 قلنا: يف ثالثة مواضع:

ل: يف الماضااي المختااوم بااألف، مثاال:  -  "دعااا، سااعى، قضااى"الموضااع األوَّ

ُر  ِر منااَع مِاان ظهااوره التَّعااذُّ   علااى الفااتِح المقاادَّ
ألنَّ  -يعنااي االسااتحالة-نقااول: مبنااي

 لَف يستحيُل تحريكها بالفتِح أو غيره.األ

ذهباوا، كاانوا، انطلقاوا "والموضع الثَّااين: إذا اتَّصالت باه واو الجماعاة، كاا:  -

ِر منَع من ظهوره حركاُة المناَساَبة، ألنَّ "واستغفروا   على الفتِح المقدَّ
، ونقول: مبني

مَّ قبَل الواو لمناَسبِة الواو.  الضَّ

ٍك، يعني إذا اتَّصلت به:الموضع الثَّالث: إذ -  ا اتَّصل به ضمير رفٍع متحرِّ

 ."ذهْبُت أو ذهْبَت أو ذهْبِت "مثل:  -تاء الفاعل-* تاء المتكلم 

 ."ذهبَن وجلسنَ "* نون النسوة ، مثل: 

 ."نحن ذهْبنَا وجلْسنَا"المتكلمين مثل:  "ناء"* 

ر مناَع مان ظهاوره الثِّقاُل  اكوُن المجارورُ يعناي ا-فُيبنَى علاى الفاتِح المقادَّ  -لسُّ

 بالتَّخلُّص مِن أربِع متحركات التي سبَّبت الثِّقل.

 على الفاتِح دائًماا، لكان لاو أخاذنا  -على الصواب-إذن فالفعُل الماضي 
 
مبني

ة، فيصاحُّ كاالم   حركات آخره، فهو داخل يف القاعدة العامَّ
 
بالقول التَّعليمي أنَّه مبني

املبني ـا   مبنيَّـا   علـى َحرَكـا   أواصِرَهـا إال ف عـل  األمـِرُ         )كلُّالمؤلِّف حينئٍذ عندما قال: 

 ففعل  األمِر له حكم  صاصٌّ(.



 

 102 
 يف اإلعراب املوطأشرح 

 

e 

g h 

f  

 لكن قبل ذلك نقرأ أمثلَة المصنِّف على المبنيَّات على حركاِت آخرها.

 )فـ )هذاُ ذهْبت ُ َعْن( مبنيٌة على السُّكوِن. قال املصنف:

 الَفملِس.و)أَينُ ذهَبُ أو العطف( مبنيٌة على  -

 و)حيث ُ ذه بواُ منذ ( مبينٌة على الضَّم . -

 و)هؤالال ُ الم اجلر( مبيناِن على الكسِر. _

 وال يبنى الفعل على الكسِر(.

طبًعا يف كل سطر يمثل بثالثة أمثلة، فمثال على االسم ومثال على الفعل ومثال 

 على الحرف.

 فالمبني على السكون:

 ."هذا"مثاله يف األسماء:  -

 ."ذهبت"ومثاله يف األفعال:  -

 ."عن"ومثاله يف الحروف:  -

 والمبني على الفتِح: 

 . "أين"مثاله من األسماء:  -

 ."ذهَب "ومثاله يف الماضي:  -

 ومثاله يف الحروف: واو العطف. -

: مِّ  والمبني على الضَّ

 ."حيُث "مثاله يف األسماء:  -

 ."ومثاله يف األفعال: ذهُبوا -



 

 
e 

g h 

f  103 
 يف اإلعراب املوطأشرح 

 ."منذُ "حروف: ومثاله يف ال - 

 والمبني على الكسر:

 مثاله يف األسماء: هؤالِء. -

 ومثاله يف الحروف: الم الجر.  -

ا الفعل؛ فقال:   لماذا ال يبنَى على الكسر؟ )الفعل  ال ي بَنى َعلى الَكس ِر(أمَّ

 -عالماة الجار-ألنَّ الكسَر وإن كاَن حركَة بنااٍء إال أنَّاه يف اللفاِظ ُيشابه الكساَرة 

 -الذي ُيشبه الكسَرة عالماَة الجارِّ -خاٌص باألسماِء، فلهذا لم َيدخل الكسُر  والجرُّ 

 على األفعال، كذا علَّلوا.

علاى -ونستثني مِن القاعدة فعَل األمِر، ففعُل األماِر ال ُيبنَاى علاى حركاِة آخاره 

 بل له تفصيل. -القاعدة

 ا ُيجزم به مضارعه. والتَّفصيل يف ذلك أن ُيقال: إنَّ فعَل األمِر ُيبنى على م

 لماذا ُيبنَى فعُل األمِر على ما ُيجزم به مضارعه؟

ألنَّنا عرفنا يف النَّحو أنَّ األصَل يف األفعااِل هاو الفعال الماضاي، ومان الماضاي 

يؤَخااذ المضااارُع، ومِاان المضااارِع يؤخااُذ األمااُر، فاااألمُر مااأخوٌذ ماان المضااارِع، 

أن تعارَف حكًماا مِان أحكااِم األماِر أو  والمضارُع مأخوٌذ مان الماضاي، فاإذا أردتَّ 

 إعرابه؛ فانظر إلى مضارعه.

هاذه  "تاذهبين"و "ياذهبان"، و"ياذهبون"فإذا كان يف المضارِع نوٌن زائادٌة، كاا 

ى األفعال الخمسة، فاألمُر منها يكون بحذف هذه النُّاون، األمار مان  ياذهبون "تسمَّ

. فنقاول يف "تذهبين   اذهبي"من  ، واألمر"يذهبان   اذهبا"، واألمر من "  اذهبوا

 على حذِف النُّوِن."اذهبوا، اذهبا، اذهبي"
 
 : فعُل أمٍر مبني
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 فإذا قيل لك: أين النون التي ُبني األمر على حذفها؟

 نقول: هي النون التي يف المضارع.

 فإذا قيل لك: ما عالقة المضارع باألمر؟

المضااارِع، فااإذا كاااَن األمااُر  تقااول: المضااارُع أصااُل األمااِر، واألمااُر مااأخوٌذ ماان

مأخوًذا من المضارع بطريقٍة قياسيٍة وهي حذُف حرِف المضاَرَعِة فقط، ففاي األماِر 

اكِن. ِن مِن النُّطِق بالسَّ  تحذُف حرَف المضاَرَعِة وتضُع مكاَنُه همزَة وصٍل للتَّمكُّ

 ما فعل األمر منه؟ "يذهب"فو 

 ."اذهب"فتقول: تحذُف الياَء وتضُع مكاهنا همزَة وصٍل، 

 ؟ "يذهبون"طيب هات األمر من 

تحذُف الياَء وتضُع مكاهنا همزة وصل، فكان القياس واألصل أن تقاول حينئاذ 

، فحااذفت النُّااون مِاان "اذهبااوا"لكاان العاارب مااا قالاات هااذا؛ باال قالاات:  "اذهبااون"

 األمِر.

 لماذا حذفت النون ِمن األمر؟

 لَِتبني األمَر على حذِف هذه النُّون.

ااٍة يف آخااره، فاااألمُر منااه يكااون بحااذِف حاارِف وإ ذا كاااَن يف المضااارِع حاارُف علَّ

 العلَِّة، فُيبنَى على حذِف حرِف العلَِّة،.

 "واي"وحروُف العلَِّة معروفٌة وهي: الواو واأللف واليااء، مجموعاة يف قولاك 

كاا  والمضارع المختوم بالياء "يدعو، وينمو، ويسمو"فالمضارُع المختوُم بالواو كا 

يخشااى، ويرضااى، "، والمضااارع المختااوم باااأللف كااا "يقضااي، ويرمااي، ويهاادي"

 ."ويرعى
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: اقاض. "قضاى يقضاي": ادع. هاات األمار مان "دعاا، يادعو"هات األمَر مِان  

 : اخش."خشي، يخشى"هات األمر من 

ٴۇ ۋ ۋ  }، وقولااه: [125]النحوول:  {ہ ہ ہ ہ }ويف قولااه تعااالى: 

 ا أفعال أمٍر ُحذف منها حرف العلة.، كله"ادُع، اقضِ "، [72]طه:  {ۅۅ

اِة. وإن شائت تقاول:   على حذِف حارِف العلَّ
 
ونقول يف إعراهبا: فعُل ماٍض مبني

 على حاذِف الاواو أو حاذِف اليااء أو 
 
 على حذِف آخره. وإن شئت تقول: مبني

 
مبني

حذف األلف؛ كل هذا صحيح ويقال يف اإلعراب، لكان المشاهور عناد المتاأخرين 

 على حذف حرف العلة.قولهم: 
 
 مبني

إذا َحذْفَت حرَف العلَِّة مِن األمِر لكي ُيبنى فعل األمِر عليهاا، فنقاول: فعاُل أماٍر 

 على حذِف حرِف العلَِّة.
 
 مبني

 كي  تق  على أفعال األمر حينئٍذ؟

اكوِن،  ِّ يكاوُن بالسُّ
كون للقاعادة المعروفاة أنَّ الوقاَف العرباي طبًعا ستقف بالسُّ

 ."ادْع، واقْض، واخْش "الكلمة فتقول: تقف على 

 المبنويِّ علوى حوذِف هخوره فكيو  تصوله؟ وبوأي 
فإذا أردتَّ أن َتِصَل فعَل األمرِ

 حركة؟ 

حااذفت  "ياادعو"الجااواب: تصااله بحركتااه التااي كاناات يف المضااارِع، فأنااَت يف 

الواو فقط يف األمار، وأماا العاين وحركاة العاين فيبقياان علاى ماا هاو علياه، وحركاُة 

ادُع إلاى الحاق، ادُع إلاى "عين يف يادعو هاي الضامة، فاإذا أردت أن تصاَل تقاول: ال

ہ ہ ہ ہ ھ ھ  }، ومناااه قولاااه تعاااالى: "اإلساااالم ياااا محماااد

 .[125]النحل:  {ھھ
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ا  ، فاإذا أردت "اقاْض "، فالضاد مكسورة، فإذا أخذت األمَر قلت: "يقضي"وأمَّ

، ومناه "باالحق، اقاِض بالعادلاقِض "أن تصَل، فإنَّك تصُل الضاد بالكسر، فتقول: 

 .[72]طه:  {ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ }قوله تعالى:

، فاإذا "اخاْش "الشين فيه مفتوحة، فاإذا أخاذَت األماَر قلاَت:  "يخشى"والفعل 

اخاَش يوًماا تارد فياه إلاى "، "اخاَش رباك"أردت أن تصَل، فتصل بالفتح، وتقاول: 

 ."اهلل

، "ه نوُن التَّوكيِد، مثل: وعرفنا أنَّ المضارَع ُيبنى على الفتِح إذا اتَّصلت ب ياذهَبنَّ

، يسافَرنَّ  ، تقاول يف األمار "اذهاَبْن، العاَبنْ "، فاألمر من هذه األفعاال يكاون: "يلعَبنَّ

 على الفتِح كمضارِعِه.
 
 حينئٍذ أنَّه مبني

اِة أو مبنيياا علاى  فإذا لم يكن المضارُع مختوًما بنوٍن زائدة أو مختوًما بحارِف علَّ

 نوِن التَّوكيِد، فماذا يكون؟الفتح التصاله ب

ااكوِن وهااذا هااو األكثااُر فيااه، ففعاال األماار ماان  : "يااذهب"يكااون مبنييااا علااى السُّ

أناات ": اكتااْب. وفعاال األماار ماان "يكتااُب ": اجلااْس. وماان "يجلااُس "اذهااْب. وماان 

 : اذهْب."تذهُب 

إذن فعل األمر إن شئَت أن تضبَِط بناءه بالقاعدة تقاول: ُيبناى علاى ماا ُيجازم باه 

 ضارُعه، وإن أردتَّ التَّفصيَل تقول: ُيبنى على أربعِة أشياء:م

 على حذف النون. -

 وعلى حذف حرف العلة. -

 وعلى الفتح.

 وعلى السكون. بحسب التفصيل السابق.
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 ونستمع إلى كل ذلك من المصنف. 

 قال املصن ف : )أما ف ْعل  اأَلْمِر في ْبنى على أ بعة  أشيااَل:

وِن إذا اتصلْت به واو  اجلماعة  أو ألـف  االثـننيُ أو يـاال  املخاَطبـة ُ     على َحْذف  النُّ -1

 حمو: )اْذَهب واُ اْذَهَباُ اْذَهب ي(.

 على َحْذف  َحْرف  الع لَّة  إذا كاَن آص ر ه  َحْرَف ع لٍَّةُ حمو: )اْسَعُ اْ ِمُ اْدع (. -2

 نَّ(.على الَفمْلِس إذا اتصلْت به نون  الملوكيُِّ حمو: )اْذَهَب -3

 على السُُّكوِن فيما سو  ذلكُ حمو: )اْذَهْب((. -4

 علاى حاذِف النُّاون، وحاذِف حارِف 
 
ما ذكرناه قبل قليٍل من أنَّ فعَل األماِر مبناي

كون؛ فهذا مذهب البصريين وجمهوِر العلماء قديًما  العلَِّة، وعلى الفتِح، وعلى السُّ

ااحيُح، وهااو أنَّ فعااَل األماار م ، وخاااَلف يف ذلااك الكوفيااون، وحااديًثا، وهااو الصَّ
 
بنااي

 فقالوا: إنَّ فعَل األمِر معرٌب، وليس مبنييا، فجعلوه يف المعرباِت.

 لماذا جعلوه يف المعربات؟

ألنَّهم يخالفون يف مسألٍة سابقة ُبنَيت عليها هذه المسألة، فهم يخالفون يف فعاِل 

ِم األفعاِل، وإنَّماا هاو داخاٌل األمر، ويقولون: فعُل األمِر ليَس قسًما مستقالً مِن أقسا

يف الفعل المضارع، ليس قسما مستقالي من أقسام الفعل، فتقسيم الفعل إلاى مااض، 

مضارع، أمر، هذا تقسيم الجمهور وتقسيُم البصاريين، أماا الكوفياون فيقولاون: ال، 

الفعاال ثالثااة أنااواع: ماااض ومضااارع ودائاام، يرياادون بالاادائِم اسااَم الفاعاال، واسااُم 

عند الجمهور اسٌم ليَس فعالً، وهذا الصاحيح، فهام ال يجعلاون فعال األمار  الفاعل

 من أنواع الفعل، فأين فعل األمر؟

يقولون: فعُل األمِر داخٌل يف الفعِل المضارِع، فكالُّ فعال أمار عنادهم هاو فعاُل 

، يقولااون: هااي هااي "اذهااْب "مضااارع مجاازوم بااالم أمااٍر محذوفااة، فااإذا قلاات: 
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اا ُحاذفت الاالُم صاار الفعال  ، لكن ُحذفت"لِتذهْب " الاالم لكثارِة االساتعماِل، فلمَّ

، فاشاتبه بالمضاارِع الاذي ال يادلُّ علاى األماِر، فحاذفوا التَّااء للَفارِق باين "تذهْب "

الِّ علاى األمار، فصااَر الفعاُل مبادوًءا  الِّ على األمِر والمضارِع غيِر الادَّ المضارِع الدَّ

اااكن فقياال: بالااذال الساااكنة، فُجلباات الهماازة للااتَّ  ن ماان االبتااداء بالسَّ . "اذهااب"مكُّ

 فيكون على ذلك فعل األمر معرًبا، ألنه مضارع مجزوم بالم أمر.

ولهذا تجد أنَّ الكوفيين يعرباون فعاَل األماِر دائًماا بأنَّاه مجازوٌم، يقولاون ماثالً: 

اكون، هكاذا  "اذهْب " هو فعاُل أماٍر مجازوٌم باالم أماٍر محذوفاٍة وعالماُة جزماه السُّ

 عربون.ي

، مان ساورة "إعاراب ثالثاين ساورة مان القارآن"مثالً تجد ابن خالويه يف كتاباه 

وهاو مطباوع، فتجاده يعارب هاذا اإلعاراب، وكاذلك ابان  "النااس"إلى  "الطارق"

اآلجروم يف اآلجرومية قال عان األمار بأناه مجازوم، ماا قاال سااكن أو مبناي، أخاًذا 

 عيف.بمذهب الكوفيين يف هذه المسألة، وهو مذهب ض

ابعة حركاُت البناء، وعلى ماا ُيبناى المبناي، وأنَّ  مة الرَّ َص لنا يف هذه المقدِّ فتلخَّ

القاعدَة يف المبنيَّاِت أنَّها ُتبنَى على حركاِت أواخرهاا، ال ُيساتثنى مِان ذلاك إال فعاُل 

اِة، أو  األمِر الذي ُيبنَى على أربعاِة أشاياء: علاى حاذِف النُّاون، أو حاذِف حارِف العلَّ

كوِن.ا  لفتِح، أو السُّ

 لناا اآلن 
َ
مات، بقاي ماٍت، وبقي أربُع مقدِّ ويف ذلك نكون قد انتهينا مِن أربِع مقدِّ

ماٍت، لكن نريُد أن نقَف هنا ونقوُل: إلى هنا نكون قد انتهيناا مان  أن نشرَح أربَع مقدِّ

راب هذه كلِّ ما يتعلَّق بإعراِب الحروِف والماضي واألمِر، فكل ما نحتاج إليه يف إع

الثالثة قد درسناه وانتهينا منه، وما بقي يف الحروف والماضي واألمر من شيء يقال 

 بعد اآلن.
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اا باألساماء  -ليس فقاط يف اإلعاراب-الباقي كله إلى هناية النحو   سايكون خاصي

َمة القادماة،  وباألفعال المضارعة، ألنَّني سأعيُد التَّنبيه على ذلك عندما نشرح المقدِّ

أن ُنعارب إعراًباا كاامالً بأركاناه الثَّالثاة، الحاروف  -باإذن اهلل-ننا نساتطيُع فسنجد أ

والماضي واألمر بعد ذلك، ألننا درسنا كل ما يتعلاق باإعراب الحاروف والماضاي 

 واألمر.

مة الخامسة.  نستعيُن باهلل وننتقُل إلى المقدِّ

 )املقِّ مُة اخلامسُة: األحكام  اإلعرابية.

   ُة أ بعٌة:األحكام  اإلعرابي

 النَّْصب . -2    الرَّْفع . -1

 اجَلْزم .(. -4    اجَلرُّ. -3

األحكاُم اإلعرابيُة هذه مِن مبادِئ اإلعراِب ومِن مباادِئ النَّحاِو معروفاة، يقاال: 

ْفااُع والنَّْصااُب والَجاارُّ و الَجااْزُم. هااذه -األحكاااُم اإلعرابيااُة  أو أنااواع اإلعااراب: الرَّ

 أحكام.

إلاى إتقااِن اإلعاراِب،  -باإذن اهلل-ااًل مهًما، وسيكوُن المدخل لنا نسأل هنا سؤ

 ونحتاُج إلى شيٍء مِن االنتباِه مِن الحاضرين ومِن المستمعيَن والمستمعاِت.

ْفُع والنَّْصُب والَجارُّ و الَجاْزمُ -فنقوُل: هذه األحكاُم اإلعرابيُة  هال تادخل  -الرَّ

ة؟ هل تادخل علاى كال األساماء، وكال األفعاال، على كلِّ الكلماِت يف اللُّغة العربيَّ 

 وكل الحروف؟ أم تدخل على بعِض الكلماِت دوَن بعٍض؟

الجواب: هذه األحكاُم اإلعرابيَُّة تدخُل على بعِض الكلمات دوَن بعٍض، يعني 

هناااك كلمااات الباادَّ أن تاادخلها األحكاااُم اإلعرابيَّااة، وهناااك كلمااات ال تاادخلها 

 األحكام اإلعرابيَّة.
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ابق. ، ونحتاُج إلى أن ننتبَِه أكثَر مِن االنتباه السَّ ؤاِل األهمِّ  ننتقُل إلى السُّ

فنقوُل: ما الكلمات التي تدخلها األحكاُم اإلعرابيَُّة والكلمات التاي ال تادخلها 

 األحكاُم اإلعرابيَُّة؟

رفع -ا الكلمات التي تدخلها األحكاُم اإلعرابيَُّة البدَّ أن يكوَن لها حكًما إعرابيي 

والكلمات التاي ال تادخلها األحكاام اإلعرابيَّاة لايس لهاا  -أو نصب أو جر أو جزم

 حكم إعرابي، ال رفع وال نصب وال جر وال جزم.

 الجواب عن ذلك أن يقال: األحكام اإلعرابية تدخُل على نوعين:

 تدخل على كل األسماء المعربة والمبنية. -

 مبني.وتدخل على كل المضارع المعرب وال -

الحاروف والماضاي -إذن تدخل على كلِّ األسماء وكالِّ المضاارع، والباواقي 

هااذه الثالثااة ال تاادخلها األحكااام اإلعرابيااة، فلهااذا سنقساام الكلمااات  -واألماار

 قسمين، ونضع بينهما خط نسميه خط اإلعراب.

 خط اإلعراب هذا خط وهمي: س

ة وهااي: الحااروف نجعاال قبلااه الكلمااات التااي ال تاادخلها األحكااام اإلعرابياا

 والماضي واألمر.

ونجعاال بعااده الكلمااات التااي تاادخلها األحكااام اإلعرابيااة، وهااي: األسااماء 

 والمضارع.

إعراُبااه واحااٌد  "الحااروف والماضااي واألماار"فنجااد أنَّ مااا قبااَل خااطِّ اإلعااراِب 

وثابٌت، وما بعَد خطِّ اإلعراِب إعراُبه متشابٌه، ولن أدخَل يف هذه المسألة أعماق مان 

رِس القادِم.ذل  ك، ألنَّها تحتاُج إلى شيٍء مِن التَّفصيِل ُنرجئه إلى الدَّ
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ؤاِل فأقوُل:  رَس هبذا السُّ  لكنَّني اختُم الدَّ

َي ماضًيا لماذا؟  الفعُل الماضي ُسمِّ

 
َ
ي  وبايَن الماضاي، فُسامِّ

ِّ
، ففيه مناسبة بيَن الُمِضاي

ُّ
ألنَّ زماَنه يف األغلِب الُمِضي

ماِن الماضي. ماضًيا لَِدالَلتِه  على الزَّ

َي فعُل أمرٍ؟  فعُل األمرِ لماذا ُسمِّ

لَِدالَلتِه على معنى األمِر، فيه عالقة بين األمر واألمر، سامي أماًرا لداللتاه علاى 

 األمر.

َي الفعُل المضارُع مضارًعا؟  لماذا ُسمِّ

ا ، يعني ال تقل: سمي المضارع مضاارعً "مضارع"يف التَّعليل البد أن تأيت كلمة 

 "اساتقبال"و "حاال"ألنه يدل على زمان الحال أو االستقبال. ما العالقة بين كلماة 

 ؟ ما فيه عالقة، ما سمي مضارًعا لهذا األمر."مضارع"وكلمة 

َي المضارُع مضارًعا؟  لماذا ُسمِّ

 ما معنى كلمة يضارع؟ يشابه. -البد تأيت بكلمة ُيضاِرع-ألنَّه ُيضاِرُع 

 م.يشابه ماذا؟ يشابه االس

 المضارُع مضارًعا ألنَّه ُيضارُع االسَم 
َ
ي يف كثيٍر مِان أحكامِاه،  -أي يشاهبه-ُسمِّ

 ومِن ذلك دخول اإلعراب والبناء.

رس، على أمٍل باللقااِء بكام  رِس  -إن شااَء اهلل-ونكتفي بذلك يف هذا الدَّ يف الادَّ

 القادِم.

 ى آلِه وأصحابِه أجمعيَن.واهلل أعلُم، وصلَّى اهلُل وسلَّم على نبيِّنا محمٍد، وعل
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 الدرس السادس
﷽ 

الُم على نبيِّنا محمٍد، وعلى آله  الُة والسَّ الحمُد هلل ربِّ العالميَن، والصَّ

ا بعد:  وأصحابِه أجمعيَن، أمَّ

فسالُم اهلل عليكم ورحمُته وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم مِن اإلخوة الحاضرين، 

 والمشاهدين والمشاهدات.

ادس من دروِس َشرح الموطأ يف اإلعراب، ويف ليلة نحن  رس السَّ يف الدِّ

األربعاء التَّاسع عشر من جمادى اآلخرة، من سنة تسٍع وثالثين وأربعمائة وألف، 

ياض. رس ُيعَقد يف مدينة الرِّ  يف األكاديميَّة اإلسالميَّة المفتوحة، وهذا الدَّ

رِس الماضي كنَّا تكلَّمنا على بقيَّ  َمة يف الدَّ َمة الثَّالثة، ثم قرأنا المقدِّ ة المقدِّ

ابعة وكانت عن حركاِت البناء، وعالَم ُيبنى المبني، وشرحناها، ثم بدأنا  الرَّ

َمة الخامسة إال أنَّ الوقت لم ُيسعفنا لشرحها كاملة، فلهذا سنعيد قراءهتا  بالمقدِّ

َمة الخامسِة، و يَّتها. فلنبدأ بقراءة المقدِّ  هي عن األحكاِم اإلعرابيَّة.وشرحها ألهمِّ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم.

الحمُد هلل ربِّ العاليَن، وصلَّى اهلل وسلَّم وبارَك على نبيِّنا محمٍد، وعلى آلِه 

 وصحبِه وسلَّم.

 اللهمَّ اغفر لنا ولشيخنا، وللمستمعيَن، ولجميِع المسلميَن.
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 وفقه اهلل تعاىل: -قال امُلَصن ف  

 مسة: األحكام  اإلعرابيَّة.)املقِّ َمة اخلا

 اجَلْزم(. -اجلرُّ  -النَّصب  -األحكام اإلعرابيَّة أ بعٌة: الرَّفع 

ى أنواع اإلعراب، فإذا قيل لك: ما الحكُم  هذه األحكاُم اإلعرابيَُّة، وتسمَّ

ُّ لهذه الكلمة؛ فإنَّك ستجيُب بواحٍد مِن هذه األحكام.
 اإلعرابي

 يف فإذا قلنا: ما الحكُم اإلعرا
ُّ
 ؟ {پ پ پ پ }بي

فع.  : الرَّ ُّ
 ستقول: حكُمها اإلعرابي

فع، أما   "مرفوع"وال تقْل: مرفوع؛ ألنَّنا سألنا عن الحكم اإلعرابي، وهو الرَّ

 فهو مصطلح ُيبيِّن هذا الحكم اإلعرابي.

 لا 
ُّ
ڃ ڃ ڃ چ چ  }يف قوله  "صالًحا"وما الحكُم اإلعرابي

 ؟ [75]األعراف:  {چچ

 ب.تقول: النَّص

 فهذه األحكاُم اإلعرابيَُّة، وُيقال عنها: أنواع اإلعراب.

، -هذه األحكاُم اإلعرابيَُّة ولو سألنا هذا السؤال فقلنا:  فُع، والنَّصُب، والجرُّ الرَّ

هل تدخل على كلِّ الكلمات؟ أم تدخُل على بعِض الكلماِت دون  -والَجْزمُ 

 بعٍض؟ 

، وك
 
 يعني هناك كلمات لها حكٌم إعرابي

 
أي: -لمات ما يدخلها حكٌم إعرابي

.
 
 ليس لها حكٌم إعرابي

: أنَّ األحكاَم اإلعرابيََّة تدخُل على بعِض الكلماِت وقلنا انَّ الجواب على ذلك

، وبعُض الكلمات ال 
 
دون بعِضها، فبعُض الكلمات البدَّ أن يكوَن لها حكٌم إعرابي
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 بتاًتا، فلهذا انتقلنا 
 
ما إلى السؤال الثَّاين وهو األهم، وهو: يدخلها حكٌم إعرابي

الكلمات التي تدخلها األحكاُم اإلعرابيَُّة، والكلمات التي ال تدخلها األحكاُم 

 اإلعرابيَّة؟

حيحة لإلعراب، فالكلمات  د البداية الصِّ فالجواب عن ذلك هو الذي سيحدِّ

 كله. التي تدخلها األحكام اإلعرابيَّة: األسماء كلها، والفعل المضارع

 ؟"األسماء كلها"ماذا نريد بقولنا 

 يعني المعربة والمبنيَّة.

 ؟"الفعل المضارع كله"وماذا نريد بو 

 الجواب: يعني المعرب منه والمبني.

ا رفٍع، أو  -األسماء والمضارع-فهذا االثنان  ، إمَّ ٍّ
البدَّ لهما من حكٍم إعرابي

، أو جزٍم.  نصٍب، أو جرٍّ

ا باقي الكلمات  فهذه الثَّالثة ال  -: الحروف، والماضي، واألمرأي-وأمَّ

.
 
 يدخلها حكٌم إعرابي

إذن عرفنا أنَّ األحكاَم اإلعرابيََّة تدخُل على األسماِء وعلى الفعِل المضارِع 

 فقط.

 ؟طيب، ما الذي يدخل ِمن هذه األحكام على االسم

فع، والنَّصب، والجّر، دون الَجْزم.الجواب  : ثالثة، وهي: الرَّ

 ؟ا الذي يدخل ِمن هذه األحكام على الفعل المضارعوم

فع والنَّصب، والَجْزم، دون الجّر، وسُيبيِّن الُمَصنِّف الجواب : ثالثة، وهي: الرَّ

 ذلك.
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)فكلُّ األ"اال  وكلُّ األفعاِل املَضاِ عة معَربة كانت أو مبنيَّة البَِّّ أن ي حَكم عليها حبكٍم  

أن ي حَكم عليه برفٍع أو نصٍب أو جرٍُّ واملَضا ع ال بَِّّ أن  م ن هذه األحكامُ فاالسم ال بَِّّ

 ي حكَم عليه برفٍع أو نصٍب أو جزٍم(.

، وكلُّ المضارِع ال بدَّ له  إذن فكلُّ األسماِء ال بدَّ لها مِن رفٍع أو نصٍب أو جرٍّ

 مِن رفٍع أو نصٍب أو جزٍم.

 :نبدأ باألسماء

فع هذا اسم وقَع  "محمد"، فاا "جاء محمدٌ "لنا : قومثاُل االسِم الذي دخَله الرَّ

فع على االسم  فع، فقد دخل الرَّ  ."محمد"فاعاًل، والفاعُل حكمه الرَّ

مفعول به  "محمًدا"، فاا "أكرمُت محمًدا": ومثاُل دخوِل النَّصِب على االسم

 حكُمه النَّصب، فقد دخَل النَّصُب على االسم.

مسبوق  "محمد"، فا "لمُت على محمدٍ س": ومثاُل دخوِل الجرِّ على االسمِ 

، فدخَل الجرُّ على األسماء. ، فحكُمه الجرُّ  بحرِف جرٍّ

: دخلت األحكام اإلعرابيَّة هنا على االسِم المعرب، فكي  تدخل فإن قلَت 

 هذه األحكام اإلعرابيَّة على االسم المبني؟

ابقة، لكن نجعل االسم مبنييا:فالجواب  : كاألمثلة السَّ

فع: فنقول يف  ؟"جاء"، أين فاعل "جاء سيبويه" الرَّ

فُع على  "سيبويه"فاا  "سيبويه" فع، إذن فقد دخَل الرَّ فاعل، والفاعل حكمه الرَّ

 ."سيبويه"هذا االسم المبني 

 ."أكرمُت سيبويه": ومثاُل دخوِل النَّصِب على االسم المبني

 ."سلمُت على سيبويه": ومثاُل دخوِل الجّر على االسم المبني
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فاألحكام اإلعرابيَّة تدخُل على األسماء المعَربة وعلى األسماء المبنيَّة، إال 

أنَّنا كما ذكرنا يف تعريف المعرب والمبني: أنَّ هذه األحكاُم اإلعرابيَّة إذا دخلت 

ة، ويف النَّصب نضُع عليه  فع نضُع عليه ضمَّ على المعَرب تأثَّر الُمعَرب هبا، ففي الرَّ

 رِّ نضُع عليه كسرة؛ يعني تختلف حركة آخره باختالِف إعرابه.فتحة، ويف الج

ا المبني فِع ويف النَّصِب وأمَّ : فإنَّ حركته ال تتغيَّر مهما تغيَّر إعرابه، فيبقى يف الرَّ

 على الكسر، ويبقى مالزًما  "سيبويه"ويف الجرِّ على حالة واحدة، فاا 
 
هذا مبني

 ب.للبناِء على الكسر يف جميع األعاري

فُع والنَّصُب والَجْزُم، تقول:  محمٌد "وكذلك الفعل المضارع يدخله الرَّ

ُسبَق بجازم فحكمه  "لم يلعْب "فاا "يلعُب، ومحمٌد لن يلعَب، ومحمٌد لم يلعْب 

لم ُيسبق  "محمٌد يلعُب "، و"ُسبَق بناصب فحكمه النَّصب "لن يلعَب "الَجْزم، و

فع. فقد دخل فع والنَّصب والَجْزم على الفعل  بناصب وال بجازم فحكمه الرَّ الرَّ

 ."يلعب"المضارع 

 : وكي  دخول هذه األحكام على الفعل المضارع المبني؟وان قلَت 

الطالبات ": كاألمثلة السابقة، لكن اجعل الفعل المضارع مبنييا، كقولك: نقول

كون يف لِزَم البناء على ال "يلعْب "، فالمضارع "يلعْبَن، ولن يلعْبَن، ولم يلعْبنَ  سُّ

فع والنَّصب والَجْزم، ولكن يف الَجْزم  هنا  "يلعب"الفعل  "الطالبات لم يلعْبنَ "الرَّ

 "لن يلعْبنَ "وإن كان مبنييا ألنه ُسبق بجازم؛ فحكمه الجزم، فقد دخله الَجْزم، ويف 

لم ُيسبق  "الطالباُت يلعْبنَ "ُسبَق بناصب فحكمه النَّصب، فقد دخله النَّصب. ويف 

فع؛ إال أنه مبني ال تتغير حركة آخره  بناصب فع، فقد دخله الرَّ وال بجازم فحكه الرَّ

 بتغير إعرابه، إال أن األحكام اإلعرابيَّة دخلت عليه.

  :اذن فالخالصة
 
 -رفع أو نصب أو جر-أنَّ االسم ال بدَّ له من حكٌم إعرابي
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 -رفع أو نصب أو جزم- معرًبا كان أو مبنييا، والمضارع البدَّ له من حكٌم إعرابي

 معرًبا كان أو مبنييا.

قلنا: إنَّ هذه الثَّالثة ال تدخلها  -الحروف والماضي واألمر-وباقي الكلمات 

األحكام اإلعرابيَّة بتاًتا، فأي فعل ماٍض، أيُّ فعل أمر، أيُّ حرف؛ إذا قيل لك: ما 

 حكمه اإلعرابي؟

، يعني ما دخله ح
 
.تقول: ليس له حكٌم إعرابي

 
 كٌم إعرابي

، "ال محلَّ له مِن اإلعراِب "والمعِربون اصطلحوا على بيان ذلك بقولهم: 

 ونستمع إلى الُمَصنِّف ُيبيِّن ذلك.

)أمَّا اِروف واألفعال املاحية وأفعال األمر فال ي حكم عليها بشياٍل من هذه األحكامُ 

 راب (.ولذا ي قال عنِّ بيان حكمه اإلعرابي: يفال حملَّ هلا م ن اإلع

ال محلَّ له "هذه الثَّالثة إذا أعربتها وأردت أن ُتبيِّن حكمها اإلعرابي، تقول: 

 . ما معنى هذا القول؟"مِن اإلعراِب 

، وال جزٌم. ، ال رفٌع، وال نصٌب، وال جر 
 
 يعني ليس له حكٌم إعرابي

مِن هذ الكالم والتفصيل تبيَّن لنا مسألة مهمة هي المدخل إلى اإلعراب، 

 جوا من الجميع أن ينتبه!فأر

 الكلمات من حيث دخول األحكام اإلعرابيَّة عليها نوعان:

 وكلمات ال تدخلها األحكام اإلعرابيَّة. -

 كلمات تدخلها األحكام اإلعرابيَّة. -

الكلمات التي ال تدخلها األحكام اإلعرابيَّة هي: الحروف، والماضي، 

 واألمر. 
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وبعد الخط نضع الكلمات التي تدخلها  اجعلها يف البداية، ونضع خطيا،

 األحكام اإلعرابيَّة، وهي: األسماء والمضارع.

هذا الخطُّ الذي فصل بينهما سنسميه خطَّ اإلعراب، ألنَّ ما قبل خط اإلعراب 

-هذه إعراهبا واحد، وما بعد خطِّ اإلعراب  -يعني الحروف والماضي واألمر-

، فإذا جاءتك كلمة وأردتَّ أن ُتعرهبا تنظر هذه إعراهبا متشابه -األسماء والمضارع

 أواًل هل هي قبل خط اإلعراب أم بعد خط اإلعراب.

نبدأ بما قبَل خط اإلعراب، ويشمل: الحروف والماضي واألمر؛ هذه الثَّالثة 

إعراهبا واحد، وإلعراهبا ثالثة أركان، وكل هذه األركان درسناها وانتهينا منها، 

شيٌء من إعراهبا، ألنَّنا درسنا كل ما يتعلق هبا من  -اهللبإذن -يعني لن ُيعجزنا 

 إعراب:

ُل ِمن اعرابها كن األوَّ  أن ُتبيَِّن إعراهبا. :الرُّ

 كيف تبدأ إعراب هذه الثَّالثة؟

 :ببيان نوعها

 إن كان حرًفا تقول: حرف نصب، حرف جر، حرف استفهام.

 وإن كان فعاًل ماضًيا تقول: فعل ماٍض.

 مر، تقول: فعل أمٍر.وإن كان فعل أ

ل. كن األوَّ  هذه االحتماالت الممكنة. وهذا هو الرُّ

د أنواع الكلمة.  وقد درسنا أنواع الكلمة، وعرفنا كيف نحدِّ

كًن الثَّاين إلعرابها َمة كاملة عن  :الرُّ أن ُتبيِّن حركة بنائها، وقد درسنا مقدِّ

كون، حركات البناء، وعالَم ُيبنى المبني، فقد ُيبنى على ال فتح، وقد ُيبنى على السُّ
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، وقد ُيبنَى على الكسر، وقد ُيبنى على حذف النون، وقد ُيبنى   مِّ وقد ُيبنى على الضَّ

 على حذف حرف العلَّة. درسنا كل ذلك.

 عرفنا أنَّ الحروَف مبنيَّة على حركاِت أواخرها. -

 على الفتِح، إن كان ظاهًرا فهو فتٌح ظاهٌر، وإذ -
 
ا لم يكن والماضي مبني

ٌر.  ظاهًرا فهو فتٌح مقدَّ

كون، أو حذِف النون، أو حذِف حرف العلَّة،  - ا فعُل األمِر فُيبنى على السُّ وأمَّ

 أو الفتِح.

كن الثَّاين.  فقد درسنا كل ما يتعلق بالرُّ

كُن الثَّالُث إلعرابها أن ُتبيِّن حكمها اإلعرابي، وعرفنا ودرسنا أن هذه  :الرُّ

.الثَّالثة ليس ل
 
 ها حكٌم إعرابي

 وماذا تقول يف بيان الحكم اإلعرابي؟

 ."ال محلَّ له مِن اإلعراِب "تقول: 

 ."هل"هيا بنا ُنعرب كلمة 

ل وهو بيان نوعها-: حرف استفهام "هل" كن األوَّ مبني على  -هذا الرُّ

كون   هذا حكمه اإلعرابي.-ال محلَّ له مِن اإلعراِب  -هذا حركة بنائها-السُّ

كون ال محلَّ له مِن اإلعراِب.: حر"هل"  ف استفهام مبني على السُّ

دون جملٍة، فما وضعتها يف جملة، وال هي  "هل"ولعلكم الحظتم أنَّنا أعربنا 

يف كل اللغة  "هل"تحتاج إلى جملة، ألن إعراهبا سهل ألنه ثابت، فهذا إعراب 

 العربية.
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 ."ِمنْ "أعرب 

كون مبني على ال -هذا نوعه-: حرف جرٍّ "من" ال محلَّ  -هذا حركة بنائه-سُّ

 هذا حكمه اإلعرابي.-له مِن اإلعراِب 

 ."سوَف "أعرب 

ال  -هذا حركة بنائه-مبني على الفتح  -هذا نوعه-: حرف تسويف "سوف"

 هذا حكمه اإلعرابي.-محلَّ له مِن اإلعراِب 

خاص  "الفتحة"، ألن مصطلح "الفتحة"وليس  "الفتح"تقول: مبني على 

 وليس البناء. باإلعراب

 ."اْن تجتهد تنجح"يف قولك  "انْ "أعرب 

كون ال محلَّ له مِن اإلعراِب. -هذا نوعه-: حرف شرط "إنْ "  مبني على السُّ

رِط أسماء إال   ، فهذه حروف."إْن و إْذَما"ذكرنا أنَّ كل حروف الشَّ

 .[1]المؤمنون:  {ٱ ٻ ٻ }يف قوله  "قد"أعرب 

كون ال محلَّ له مِن اإلعراِب.: حرف تحقيق مبني على ال"قدْ "  سُّ

 ."كل تفاحة أو برتقالة"يف قولنا  "أو"أعرب 

كون ال محل له من اإلعراب."أوْ "  : حرف عطف مبني على السُّ

 . {ٱ ٻ ٻ }يف قوله  "أفلح"أعرب 

 : فعل ماٍض مبني على الفتح ال محلَّ له مِن اإلعراِب."أفلَح "

 .[35قرة: ]الب {ۇ ۇ ۆ ۆ }يف قوله:  "اسكن"أعرب 
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كون ال محلَّ له مِن اإلعراِب."اسكن"   : فعل أمٍر مبني على السُّ

 .[177]األعراف:  {ۆئ ۆئ ۈئ }يف قوله:  "كانَ "أعرب 

والصحيح أنه مبني على الفتح  -وهذا قول-: فعل ماٍض مبني الضم "كان"

 المقدر، ال محلَّ له مِن اإلعراِب.

 ."كان"والواو: واد الجماعة، اسم 

 ."يا ابراهيم"يف  "يا"أعرب 

 : حرف نداء مبني على السكون ال محلَّ له مِن اإلعراِب."يا"

]األعراف:  {نعم قالوا ۖفهل وجدتم ما وعد ربكم حقا }يف قوله:  "نعم"أعرب 

44]. 

كون ال محلَّ له مِن اإلعراِب."نعم"  : حرف جواب مبني على السُّ

 .[111]المؤمنون:  {ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ }يف قوله:  "كال"أعرب 

كون ال محلَّ له مِن اإلعراِب."كال"  : حرف ردٍع مبني على السُّ

 .[3]النصر:  {ڇ ڇ ڇ ڍڍ }يف قوله:  "َسبِّح"أعرب 

كون ال محل من اإلعراب."َسبِّح"  : فعل أمر مبني على السُّ

 ."سبح"إعرابه كاا  "استغفر"

]النساء:  {چ چ چ ڇ ڇ }يف قوله:  "هِمنُوا"لو قلنا أعرب 

136]. 

 : فعل أمر مبني على حذف النون ال محلَّ له مِن اإلعراِب."آمِنُوا"

لن نتكلم  -الحروف والماضي واألمر-فلهذا سنقول: ما قبل خطِّ اإلعراب 
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 -كما رأيتم-عليه بعد اآلن؛ فكل ما يتعلق به من نحو إعراب قد درسناه، وإعرابه 

 سهٌل. لماذا؟

 ألنه ثابت ما يتغيَّر.

باقي الكالم سيكون عن إعراب ما بعد خطِّ اإلعراب، يعني إعراب األسماء 

 وإعراب المضارع.

وكذلك يف النحو، فكل ما بقي يف النحو بعد ذلك سيكون عن نحو األسماء 

 ونحِو المضارع.

 إعراب االسم وإعراب المضارع.

 ولكي ُنعرب االسم وُنعرب المضارع نحتاج إلى أمور:

فع، ومتى يكوُن حكُمه النَّصب، فنحتاُج إلى أن  - نعرَف متى يكون حكُمه الرَّ

ومتى يكوُن حكُمه الجّر، ومتى يكوُن حكُمه الَجْزم. ومعرفة ذلك بالتَّفصيل ليس 

هنا؛ ولكنَّه يف النَّحو الذي درسناه مِن قبُل يف نحِو المبتدئين، ودرسناه أيًضا يف نحِو 

طين  ك مضى يف النَّحو، وسنحتاج إليه يف فكلُّ ذل -يف ملحة اإلعراب-المتوسِّ

فع والنَّصب والَجْزم،  إعراب األسماء والمضارع، فسنحتاج إلى معرفة مواطن الرَّ

 وسيأيت الكالم عليها.

-  ،
ِّ
وسنحتاُج إلى أن نعرَف مصطلحاِت المعَرِب، ومصطلحاِت المبني

ة هبما، واال  فاالسُم المعرُب والمضارُع المعرُب لهما مصطلحات خاصَّ
ُّ
سُم المبني

ة هبما ال بدَّ أن نعرفها لكي نستعملها   لهما مصطلحات خاصَّ
ُّ
والمضارُع المبني

 استعمااًل صحيًحا يف اإلعراِب.

فِع، وعالماِت النَّصِب،  - وسنحتاج إلى معرفِة عالماِت اإلعراِب، عالماِت الرَّ

، وعالماِت الَجْزِم.  وعالمَة الجرِّ
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 أن نعرفها.إذن هذه الثَّالثة ال بدَّ  

لى فع والنَّصب والجّر والَجْزم؛ سنعرض لها  :المسألة األوَّ معرفة مواضع الرَّ

 هنا باختصار، لكن دراستها بالتَّفصيل قد سبقت يف النَّحو.

 مصطلحات المعرب والمبني؛ سنتعرض لها هنا يف اإلعراب. :والمسألة الثَّانية

ًضا يف النحو، ولكن ال بدَّ أن عالمات اإلعراب، وسيقت أي :والمسألة الثَّالثة

ة عليها.  نتطرق لها، وأن نعيد الكرَّ

ادسة، وهي يف بياِن المرفوعاِت  َمة السَّ ولهذا سننتقل اآلن إلى المقدِّ

 والمنصوباِت والمجروراِت والمجزوماِت.

 إذن نستعن باهلل، ونبدأ بقراءهتا.

 رو ا  واجملزوما .)املقِّ َمة السَّادسة: بيان املرفوعا  واملنصوبا  واجمل

 املرفوعا  مثانية: سبعة من األ"االُ وواحِّ من الفعل املضا ع(.

َمة يف   يعني: )بيان املرفوعا  واملنصوبا  واجملرو ا  واجملزوما (ُهذه المقدِّ

فع. -  مواضع الرَّ

 مواضع النَّصب. -

 مواضع الجّر. -

 مواضع الَجْزم. -

ا، سيبدأ ب فِع، ثم مواضِع النَّصِب، ثم نريد أن نعرفها حصًرا وعدي مواضِع الرَّ

، ثم مواضِع الَجْزِم.  مواضِع الجرِّ

فع، فقال:  )مواحع الرَّفع مثانية: سبعٌة م ن األ"اال ُ وواحِّ  من فبدأ بمواضع الرَّ
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، فهمنا أصاًل أنَّ األحكام اإلعرابيَّة إنَّما تدخل على األسماء الفعِل املضا ِع(

ُيمكن أن نجد هنا يف المرفوعاِت والمنصوباِت  والمضارع فقط، ولهذا ما

ا أسماء أو  والمجروراِت والمجزوماِت ال حرًفا وال ماضًيا وال أمًرا، فهي إمَّ

فع  أنَّه يدخل على األسماء ويدخل على  -عرفنا من قبل-مضارع فقط، فالرَّ

المضارع، فاالسم يرتفع يف سبعة مواضع، والمضارع يرتفع يف موضع واحد، 

بعة، ثمَّ الثَّامن موضع ارتفاع المضارع.وسيع  ّد اآلن مواضع ارتفاع االسم السَّ

 )األوَّل: املبملِّأُ حمو: يفاهلُل  بُّنايف.

 ثانًيا: صرب املبملِّأ: حمو: يفاهلُل  بُّنايف.

 الثَّالث: اسم يفكانيف وأصواتهاُ حمو: يفكاَن اجلوُّ صفًوايف.

 َم مفيِّ يف.الرَّابع: صرب يفإنَّيف وأصواتهاُ حمو: يفإنَّ العل

 اخلامس: الفاعلُ حمو: يفنفَع الطالب  أمَّمَلهيف.

 السَّادس: نائب الفاعلُ حمو: يفن ص َر املسلمونيف.

السَّابع: تابع املرفوع )البِّلُ والملوكيُِّ واملعطوفُ والنعت (ُ حمو: يفجاال أصي 

 حممِّ  نفس ه وصِّيُقه اجململهِّ يف.

جازٍمُ حمو: يفالطالب سيملذكر  الثَّامن: الفعل املضا ع غري املسبوق بناصٍب وال 

 د وَسهيف(.

هذه هي المرفوعات، فاألسماء المرفوعة سبعة، وهي: )المبتدأ وخربه، 

 وأخواهتا، والتابع للمرفوع(. "إنَّ "وأخواهتا، وخرب  "كان"والفاعل ونائبه، واسم 

اهلل: ". "اهلُل ربُّنا"ُدرسا يف النَّحو يف باِب المبتدأ والخرب، كاا  فالمبتدأ وخبره:

 : خرب مرفوع."ربُّنا"مبتدأ مرفوع. و

أيًضا ُدرَسا يف بابين، الفاعل يف باب الفاعل، ونائب الفاعل يف  والفاعل ونائبه:
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 باب نائب الفاعل. 

 "كان"ُدرَسا يف النَّواسخ: فا  وأخواتها: "انَّ "وأخواتها، وخبر  "كان"واسم 

 ا وترفع خربها.بالعكس تنصب اسمه "إنَّ "ترفع اسمها وتنصب خربها، و

ابع: هو التَّابع اذا كان تابًعا لمرفوع كما درسنا يف -، والتوابع والمرفوع السَّ

 أربعة، وهي: النَّعت، والتَّوكيد، والمعطوف، والبدل. -النحو

 ."جاء أخي محمٌد نفُسه وصديُقه المجتهدُ "مثَّل الُمَصنِّف لها بقوله: 

 :ُنعرب الجملة

 الفتح ال محلَّ له مِن اإلعراِب. جاَء: فعٌل ماٍض مبني على

: فاعل مرفوع وعالمة "أخ"، وياء المتكلم. فاا "أخ"أخي: مكونة من كلمتين 

رة منَع من ظهورها حركة المناَسبة. وياء المتكلم: ضمير اتَّصل  مة المقدَّ رفعه الضَّ

كون يف  "أخي"باسم، فاالسم  مضاف، وياء المتكلِّم مضاف إليه مبني على السُّ

. محلِّ   جرٍّ

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. "أخي"محمٌد: بدُل كلٍّ من 

توكيٌد معنوي  مرفوع وعالمة رفعه  "نفُس "والهاء. فا  "نفس"نفُسه: كلمتان 

. "الهاء"الضمة، وهو مضاف و مِّ  مضاف إليه يف محل جر مبني على الضَّ

بني الهاء(. الواو: حرف عطف م -صديق  -وصديُقه: ثالث كلمات: )الواو 

مرفوع  "أخي": معطوف على "صديق"على الفتح ال محلَّ له مِن اإلعراِب. 

 على  "الهاء"وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاف و
 
مضاف إليه يف محلِّ جرٍّ مبني

م.  الضَّ

مرفوع  "صديق"المجتهُد: نعٌت، ألنه صفة من صفات الصديق، فهو نعٌت لاا 
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 وعالمة رفعه الضمة.

فهو المضارع الذي لم ُيسَبق بناصب وال بجازم، وسبق  :أما المضارع المرفوع

أن عرفنا نواصب المضارع، وجوازم المضارع، ومثَّل الُمَصنِّف للمضارع المرفوع 

 ."الطالُب يستذكُر دروَسه"بقوله 

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة."الطالُب "فاا

مة رفعه يستذكُر: مضارع لم ُيسَبق بناصب وال بجازم، فهو مرفوع وعال

الضمة، ولكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإال فهو ضمير مسترت. أين فاعل 

 ؟"يستذكر"

 ."الطالب"ويعود إلى  "هو"مسترت، تقديره 

مفعول به منصوب وعالمة  "دروَس ". فاا"الهاء"و "دروس"دروسه: كلمتان 

 مضاف إليه. "الهاء"نصبه الفتحة، وهو مضاف و

 ؟"الطالب"أين خرب المبتدأ 

 ."يستذكُر دروَسه"لجملة الفعلية ا

 ؟ "ُيذاكرُ "ولم يقل  "يستذكرُ "لماذا قال فائِّة: 

 ألنَّ هناك فرق بينهما:

أنا أستذكر دروسي، الطالب يستذكُر "إذا كان من طرف واحد،  "االستذكار"

 يعني هو يفعل االستذكار بنفسه. "دروَسه

علة، وتكون من طرفين هذه مفا "مذاكرةً  -يذاكُر  -ذاكَر  -المذاكرة "لكن 

رين، أسأُلَك  ُرَك وأنَت ُتذكِّ فأكثر، لو كنُت مثاًل أذاكرَك وأنَت ُتذاكرين، فأنا ُأذكِّ

ى  ، فلهذا "مذاكرة"سؤااًل يف العلِم وأنَت تسأُلني، فنحن نتذاكُر العلَم، فهذه تسمَّ
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إال من ال تكون  "المذاكرة"ألنَّ  "الطالُب ُيذاكُر دروَسه"فمن الخطأ أن ُيقال  

المذاكرة "، ويقولون: "الطالب يتذاكرون"طرفين فأكثر، والصواب أن تقول: 

ا لطالب العلم، واالستذكار مهم، فالبدَّ أن "حياة العلوم ة جدي ، فالمذاكرة مهمَّ

ة، أن ُتذاكَِر زمالءك طالب  ر، ولكن المذاكرة مهمَّ تستذكر بنفسك وُتراجع وتحضِّ

ة،  العلم، ُتسائلهم وُيسائلونَك، سواء فيما تعلم أو فيما تستشكل، فالمذاكرة مهمَّ

ألنَّك أحياًنا تظنُّ أنَّك فاهٌم، ولكن عندما ُتناقش زمالءك تجد أهنم فاهمون غيَر ما 

فِهمَت أنَت، فحينئٍذ ال بد أن تنظر هل الصواب معك أو معهم؟ إن كان الصواب 

واب معهم تستفيَد معك فتستفيد كيف فهموا خالف ما فهمَت أنت، وإن كان ال صَّ

الصواَب وأنك قد أخطأَت يف الفهم، فقد يسألونك عن أشياء ودقائَق أنت ما 

ل فيها تجد  انتبهت لها! وقد يستشكلون أشياَء أنَت ما استشكلتها! ولكن عندما تتأمَّ

بالفعل أنَّها مشكَِلة، لكن أنت ما انتبهت لالستشكال، فعقول الناس تختلف، 

كاء أشياء تستفيد وذكا هم كذلك يختل ف، حتى قد تجد عند بعض متوسطي الذَّ

منها، فعقول الناس تختلف، فيجب على العاقل أن ُيضيَف عقول الناس إلى عقله 

 ويستفد من ذلك.

 هذه فائدة يف االستذكار.

 ننتقل الى المنصوبات. ماذا قال يف المنصوبات؟

 )واملنصوبا  كثريةُ أشهرها:

 تهاُ حمو: يفكاَن اجلوُّ صفًوايف.األوَّل: صرب يفكانيف وأصوا

 الثَّاني: اسم يفإنَّيف وأصواتهاُ حمو يفإنَّ العلَم مفيِّ يف.

له  -فيه  -الثَّالث والرَّابع واخلامس والسَّادس والسَّابع: املفاعيل اخلمسة: )به 

واملطلق(ُ حمو: يفاسملذكر   واملصباَح الِّ َس اليوَم اسملعِّاًدا لالصملباِ   -معه  -

 ًِّا(.اسملذكاً ا جي
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 الثَّامن: اِالُ حمو: يفجاال الطالب  مسروً ايف.

 الملَّاسع: الملَّمييزُ حمو: يفعنِّي عشروَن كملاًبايف.

 العاشر: املسملثَنىُ حمو: يفجاال الطالب إال صالًِّايف.

النعت(ُ حمو:  -واملعطوف  -الملوَّكيِّ  -اِادي عشر: الملَّابع املنصوب )البِّل 

 جململهَِّيف.يفأكرمت  أصي حممًِّا نفَسه وصِّيَقه ا

إذْن(ُ  -كي  -لْن  -الثَّاني عشر: الفعل املضا ع املسبوق بناصٍبُ ونواصبه )أْن 

 حمو: يفلْن أهمَليف(.

ن يعدُّ المنصوبات يختلفون يف العدد،  إذن فالمنصوبات كثيرة، وكثير ممَّ

ل فتكون أكثر، وبعضهم ُيجِمل فتكون أقل، فعلى سبيل المثال نحن  فبعضهم ُيفصِّ

النافية للجنس، فجعلناها  "ال"ثني عشَر منصوًبا، لكن ما ذكرنا منها ذكرناها ا

المفعول "، ولكن بعضهم ينصُّ عليها فيزيد العدد، ونحن ذكرنا "إنَّ "داخلة يف 

وجعلناه واحًدا، ولكن بعضهم يعدُّ ظرف الزمان منصوًبا، وظرف المكان  "فيه

 منصوب ثاٍن، فيزيد العدد، وهكذا...

 فالمنصوبات كثيرة.على كلِّ حاٍل 

 لماذا كانت المنصوبات كثيرة؟

ألنَّ عالمة النَّصب األصلية هي الفتحة، وهي أخف الحركات، فأرادت 

 العرب أن يكوَن أكثُر كالمها خفيًفا، فأكثروا المنصوبات.

 كما ذكر:-والمنصوبات 

 وهذا ُدرَس يف النَّواسخ. وأخواتها: "انَّ "وأخواتها، واسم  "كان"خبر  -

 والمفاعيل الخمسة: -

 المفعول به: وهو معروف.
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 والمفعول فيه: يعني ظرف الزمان وظرف المكان. 

 والمفعول له: يعني المفعول ألجله أو من أجله.

 والمفعول معه والمفعول المطلق.

 هذه المفاعيل الخمسة كلها منصوبات.

 هذه كلها أيًضا من المنصوبات. والحال والتَّمييز والمستثنى: -

 التابع إذا كان تابًعا لمنصوب فحكمه النَّصب. ابع المنصوب:وت -

والُمَصنِّف مثَّل بالمثال السابق، لكن جعل االسَم منصوًبا فجاءت توابعه 

 ."أكرمُت أخي محمًدا نفَسه وصديَقه المجتهدَ "منصوبتان، 

 فعل ماٍض. والتاء: فاعل. "أكرمَ "أكرمُت: 

 به الفتحة المقدرة.مفعواًل به منصوًبا وعالمة نص "أخي"و

 محمًدا: بدل منصوب.

 نفَسه: توكيد منصوب.

 وصديَقه: معطوف منصوب.

 المجتهَد: نعٌت منصوب.

ا المضارع: فيكون منصوًبا إذا ُسبق بناصب، ونواصبه أربعة )أْن  كي  -لْن  -أمَّ

 إذْن(. -

 ننتقل للمجرورات.
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 )واجملرو ا  ثالثة:

 ُ حمو: يفسلمت  على عليٍّيف.األوَّل: االسم اجملرو  حبرف اجلّر

 الثَّاني: االسم اجملرو  باإلحافةُ حمو: هذا قلم  الطالب يف.

النَّعت(ُ حمو:  -املعطوف  -الملوَّكيِّ  -الثَّالث: االسم الملابع للمجرو  )البِّل 

 يفسلمت  على أصي حممٍِّ نفٍسه وصِّيٍقه اجململهٍِّيف(.

 إذن مواضع الجّر قليلة، وهي ثالثة فقط:

ل:الموضع األ  االسم المجرور بحرف الجّر. وَّ

 االسم الواقع مضاًفا إليه، وهذا ُدرَس يف باب اإلضافة. الموضع الثَّاين:

االسم التابع لمجرور، وهذا دخل يف التوابع، نفس المثال  والموضع الثَّالث:

 السابق، ولكن جعل االسم مجروًرا، فجاء توابعه كلها مجرورة.

 ومات طبًعا ستكون خاصة بالمضارع.ثم ننتقل للمجزومات، والمجز

 )واجملزوما  هي: األفعال املضا عة اجملزومة بأداة جزم.

 واجلوازم نوعان:

الم  -يفاليف الناهية  -ملَّا  -األوَّل: أدوا   جتزم  فعًلا مضا ًعا واحًِّاُ وهي )ْ، 

دصْل جًت  إىل اجلامعة وملَّا أ -ل ملجملهِّْ  -ال ت قصْر  -األمر(ُ حمو: يف، أهمْل 

 القاعةيف.

مملى(ُ حمو:  -ما  -مْن  -الثَّاني: أدوا   جتزم  فعلنيُ وهي أدوا  الشَّرط )إْن 

 أيَن تسكْن أسكْنيف(. -مْن يقرْأ يسملفِّْ  -يفإن جتملهِّْ تنجْس 

فَع يدخل على  إذن وجدنا أنَّ المرفوعات فيها أسماء ومضارع، ألنَّ الرَّ

ومضارع، ألنَّ النَّصب يدخل على  األسماء والمضارع، والمنصوبات فيها أسماء

األسماء وعلى المضارع، وأما المجرورات فكلها أسماء، ألنَّ الجرَّ خاص  
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 باألسماء، والمجزومات كلها مضارع، ألنَّ الَجْزم خاص  بالفعل المضارع. 

 وبيَّن الُمَصنِّف أن المجزومات: ما ُسبَق بجازم.

 ثم ذكر أن المجزومات على نوعين:

ل: النَّوعُ  عيفة التي تجزم فعاًل مضارًعا واحًدا فقط، وهي:  األوَّ الجوازم الضَّ

ا  -)لْم  ا أذهْب  -لْم أذهْب "الناهية(، نحو  "ال"و -والم األمر  -لمَّ لِتذهْب  -لمَّ

 ، كلها تجزم الفعل المضارع."ال تذهْب  -

عين، فتجزم فهي الجوازم القويَّة التي تجزم فعلين مضار وأما النَّوُع الثَّاين:

ل وتجزم الثَّاين، وهي أداوت الشرط الجازمة   ."إْن: إْن تجتهْد تنجْح "األوَّ

 : أداة شرط."انْ "

 وهو فعل الشرط. "إنْ "تجتهْد: فعل مضارع مجزوم با 

رط. "إنْ "تنجْح: فعل مضارع مجزوم با   وهو جواب الشَّ

رط. "انْ "فاا رط وجزَمت جواب الشَّ  جزَمت فعَل الشَّ

 . "إْذ ما تجتهْد تنجْح "، نحو: "إنْ "بمعنى  "اْذ ما"و

 . "مهما تفعْل تجَز به"، نحو: "مهما"و

 أيَن تسكْن أسكْن بجوارَك."، نحو: "أين"و

 ، وهكذا.."متى تسافْر تسَتِفدْ "، نحو: "متى"و

تجزم فعل الشرط وتجزم جواب -فأدوات الشرط الجازمة لقوهتا تجزم فعلين 

 الشرط.

ا سبق  :والخالصة ممَّ
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أنَّ االسم: ُيرفع يف سبعة مواضع، والجّر يف ثالثة مواضع؛ وفيما سوى ذلك  -

 ُينَصب.

والفعل المضارع: ُينَصب يف أربعِة مواضع، وُيجزم يف خمسة مواضع،  -

 وُيرفع فيما سوى ذلك.

ٌص للنَّحو الذي درسناه، وبذلك نكون  هذا كلُّ النَّحِو الذي درسناه، فهذا ملخَّ

فِع والنَّصِب والجرِّ والَجْزِم التي سنحتاج إليها يف إعراب قد عرفنا مواض َع الرَّ

 األسماء وإعراب المضارع.

ا نحتاج إليه يف إعراب االسم والمضارع: مصطلحات المعرب  بقي لنا ممَّ

ابعة َمة السَّ رِس القادِم  -ومصطلحات المبني، وهي المقدِّ إن شاء -وستكون يف الدَّ

 اهلل.

، والَجْزِم؛ وبقي أيًضا عالما فِع، والنَّصِب، والجرِّ ت اإلعراب: عالماُت الرَّ

َمة الثَّامنة.  فهذه هي المقدِّ

متين فقد درسنا ما نحتاج إليه يف إعراِب األسماِء  فإذا درسنا هاتين المقدِّ

بعَد ذلك إلى إعراِب األسماِء والمضارِع،  -إن شاء اهلل-والمضارِع، فنعود 

فنكون قد أدخلنا  -بإذن اهلل تعالى-وُنطبِّق هذه األركان  ونعرُف أركاَن إعراهبما،

 -إعراب ما قبل خط اإلعراب، وإعراب ما بعد خط اإلعراب-اإلعراب بأركانه 

فرأينا أنَّ اإلعراَب ِعلٌم له أركانه المعدودة، ومصطلحاته، وطرائقه المعتربة عند 

 أهله.

، وأن ينفعنا، وأن يجعَل هذا أن يبارَك لنا فيما قلنا -عزَّ وجلَّ -نسأُل اهلل 

رَس نافًعا مبارًكا مفهوًما، وأشكُر لكم وللمشاهدين وللمشاهدات، واهلل أعلم.  الدَّ

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابِه أجمعيَن.
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 الدرس السابع
﷽. 

الُم على نبيِّنا محمد، و الُة والسَّ على آلِِه الحمُد هلل ربِّ العالميَن، والصَّ

ا بعُد:  وأصحابِِه أجمعيَن، أمَّ

أ  ابِع من دروِس شرِح الموطَّ رِس السَّ فسالُم اهلل عليكم ورحمُته وبركاُته، يف الدَّ

 يف اإلعراِب، بياٌن لطريقِة اإلعراِب لَشارِحِه.

ادس والعشرين من جمادى اآلخرة، من سنة تسٍع  نحن يف ليلة األربعاء السَّ

رُس ُيعقُد يف وثالثين وأربعمائة و ألف يف األكاديميَِّة اإلسالميَِّة المفتوحِة، وهذا الدَّ

ياِض   حفظها اهلل.-مدينِة الرِّ

مة الخامسة، وكانت يف  رِس الماضي كنَّا تكلَّمنا على شرِح المقدِّ يف الدَّ

ادسِة يف بياِن المرفوعاِت  مِة السَّ األحَكام اإلعرابيَّة، وأيًضا يف شرِح المقدِّ

 باِت والمجروراِت والمجزوماِت. والمنصو

رُس  ابعَة، وهي يف  -إن شاء اهلل-هذا الدَّ مَة السَّ سنقرأ فيه ونشرُح المقدِّ

 مصطلحاِت الُمعَرباِت والمبنيَّاِت.

ُر، فنقوُل: عرفنا أنَّ الكلمات مِن حيُث دخوِل األحَكاِم  ُد لذلك وُنذكِّ نمهِّ

 اإلعرابيَِّة تنقسم قسمين:

خطِّ اإلعراِب: وهذا يشمل الكلمات التي ال تدخلها األحَكام  ما قبَل  :األول

اإلعرابيَّة، وهي: الحروف، والماضي واألمر، فما قبَل خطِّ اإلعراب له طريقُة 
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 إعراٍب وقد عرفناها وانتهينا منها، ولم يبَق فيها شيء.

: ما بعَد خطِّ اإلعراِب، ويشمل الكلمات التي تدخلها األحَكاُم الثاين

 رابيَّة، وهي: األسماء كلها، والمضارع كله.اإلع

يعني األسماء -فبدأنا نتكلَّم على طريقة إعراب ما بعد خطِّ اإلعراب 

 والمضارع.

نحتاُج إلى أن  -األسماء والمضارع-ولمعرفة إعراب ما بعد خطِّ اإلعراب 

نعرَف المصطلحات التي سنستعملها؛ ألنَّ النَّحويين ميَّزوا بيَن المصطلحات 

المستعمَلة مع المعَرَبات مِن األسماء والمضارِع ومع المبنيَّاِت مِن األسماِء 

ة بالمعَربات  َف على هذه المصطلحات الخاصَّ والمضارِع، فنريُد أن نتعرَّ

مة، فإذا انتهينا منها سنحتاُج أيًضا إلى أمٍر آخر، وهو  والمبنيَّات يف هذه المقدِّ

مة الثَّامنة معرفة عالمات اإلعراب، وهي يف الم مة األخيرة-قدِّ ا يف  -وهي المقدِّ أمَّ

ابعة يف مصطلحات المعربات  مة السَّ رس سنجوُل ونصوُل يف المقدِّ هذا الدَّ

 والمبنيَّات.

 دعونا نستمع إلى ما قاله المصنف..

 بسم اهلل الرحمن الرحيم. 

 اللهمَّ اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين.

 وفَّقه اهلل: -قال المصنِّ  
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 )املقِّ مة السَّابعة: مصطلحا   املعَرَبا   واملبنيَّا  . 

أمَّا اِروف  واألفعال  املاحيُة وأفعال  األمِر فعرفنا أنَّها ال يِّصلها شيال  م ن األحَكاِم 

 اإلعرابيَّة ُ ولذا ي قال فيها يفال حمل هلا من اإلعرابيف.

إعرابيٍّ ومصطلٍس صاصٍّ بها كما  وأمَّا األ"اال واألفعال املضا عة فال بَِّّ هلا م ن حكٍم

 يأتي:

 األحَكام  اإلعرابيَُّة: الرَّفع ُ النَّصب ُ اجلرُُّ اجلزم .

 مصطلس  االسم واملضا ع املعربني: مرفوع ُ منصوب ُ جمرو  ُ جمزوم .

مصطلس  االسم واملضا ع املبنيني: يف حمل   فٍعُ يف حمل  نصٍبُ يف حمل  جرٍُّ يف حمل  

 جزٍم(.

قوا بيَن المعربات والمبنيَّات يف شيئين:  النَّحويُّون والُمعِرُبون فرَّ

.األول
ِّ
 : يف مصطلحاِت بياِن الُحكم اإلعرابي

 ؟ما األحَكام اإلعرابيَّة التي تدخل على األسماء والمضارع

، والجزُم.الجواب فُع، والنَّصُب، والجرُّ  : الرَّ

ُمعَرٍب ماذا نقول يف بياِن هذا الُحكم  هذه األحَكاُم اإلعرابيَُّة إذا دخلت على

 ماذا نقوُل يف بياِن ذلك؟
ٍّ
 أو مضارٍع مبني

ٍّ
اخِل؟ وإذا دخلت على اسٍم مبني  الدَّ

فع. "محمدٌ "فاا  "جاء محمدٌ ": يعني لو قلَت   فاعل، والفاعل حكمه الرَّ

فاعل، والفاعل حكمه الرفع، لكن  "هؤالء "فاا "جاء هؤالءِ ": واذا قلَت 

 فاعل مبني. "هؤالء"فاعل معرب، و "محمد"

فع. وهو من حيث  "جاء محمدٌ "يف قولك:  "محمدٌ "إذن  حكمه اإلعرابي: الرَّ

 البناء واإلعراب: ُمعرب.
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ل، تقول:  فاعٌل حكمه الرفع وهو ُمعرٌب. هذه  "محمدٌ "إذا أردت أن تفصِّ

الجملة كلها سنحذفها ونضع مكاهنا مصطلح واحد يدل عليها، وهي كلمة 

 وهذه الكلمة متى ُتقال؟ "رفوعمَ "

 ."مرفوع"إذا كان الُحكم الرفُع، والكلمة ُمعرَبة، فنقول: 

 ؟"مرفوع"نعكس؛ ما معنى كلمة 

ال على معنًى كثير.  هذا مصطلح، والمصطلح: هو اللفظ القليل الدَّ

 ؟"مرفوع"وما المراد بقوله: 

 يدلُّ على شيئين:

 يدلُّ على أنَّ الُحكم: الرفع. -

 لُّ على أنَّ الكلمة معربة.ويد -

ا  فع أيًضا، لكنَّها  "جاء هؤالءِ "يف قولك:  "هؤالءِ "وأمَّ فهي: فاعل، ُحكمه الرَّ

 كلمة مبنيَّة.

َل وُتطيَل، تقول:  فع وهو مبني. "هؤالءِ "وإذا أردتَّ أن تفصِّ  فاعل حكمه الرَّ

 نحذف هذه الجملة، فنقول: يف محلِّ رفٍع. ما معنى ذلك؟

فع. وأنَّ الكلمة مبنيَّة.يعني أنَّ   الُحكم اإلعرابي: الرَّ

 ؟"يف محلِّ رفعٍ "اذن متى نقول 

فع، وأن تكون الكلمة مبنيَّة.  البدَّ أن يكون الُحكم هو الرَّ

 : فاعل مرفوع؟"هؤالءِ "لماذا ال نقول يف  "جاء هؤالءِ "يف قولك 

ك حكمت مرفوع هذا يعني أنَّ  "هؤالء"أي حكمه الرفع، فإذا قلت  "مرفوعٌ "
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 على الكلمة بأهنا معربة، والكلمة هنا مبنية. 

 هذا مصطلح يدلُّ على شيئين: "مرفوع"فا

 أنَّ الُحكم: الرفع. -

 وأنَّ الكلمة معربة. -

ا لو كانت الكلمة مبنيَّة فنقول فع. أمَّ : يف محلِّ رفٍع، يعني أنَّ الُحكم: الرَّ

ن على حكٍم فكالهم "مرفوع"مثل مصطلح  "يف محلِّ رفع"فمصطلح  ا يدالَّ

 يدلُّ على أنَّ الكلمة مبنيَّة. "يف محلِّ رفعٍ "واحٍد، ولكن مصطلح 

 وكذلك ُيقال يف النَّصب:

مفعول به حكمه النَّصب.  "محمًدا"فاا  "أكرمُت محمًدا"يف المعرب: كاا 

 مفعول به حكمه النَّصب. "هؤالء"فاا "أكرمُت هؤالء"و

 صب فنقول: منصوب.ُمعَرب ُحكُمه النَّ  "محمًدا"ولكن 

 ألنَّه مبني حكمه النَّصب، فنقول: يف محل نصٍب. "هؤالء"ويف 

 "سلمُت على هؤالءِ "أو  "سلمُت على محمدٍ ": لو قلت: وكذلك يف الجرِّ 

، و "محمد"فاا ، مسبوق بحرف جرٍّ حكمه الجر ومسبوق  "هؤالءِ "حكمه الجرُّ

.  بحرف جرٍّ

 نقول: اسم مجرور. "محمد"ولكن يف 

 نقول: اسم يف محل جر. "الءهؤ"و

ولو  "ال تلعْب "فالقاعدة واحدة. لو قلَت يف المضارع:  وكذلك يف المضارع،

 :"ال تلعَبنَّ "قلَت 
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النَّاهية الجازمة، إذن حكمه الجزم،  "ال"مسبوق باا "ال تلعْب "يف  "تلعْب "فاا 

 ولكنه معرب.

الجازمة، فحكمه الجزم،  النَّاهية "ال"أيًضا مسبوق باا "ال تلعَبنَّ "يف  "تلعب"و

 لكنَّه مبني.

 : فعل مضارع مجزوم."ال تلعْب "فنقول يف 

 ؟"مجزوم"ما معنى 

 يعني حكمه الجزم، وهو معرب.

ا   ، فنقول: فعل مضارع يف محلِّ جزم."ال تلعَبنَّ "يف  "تلعب"أمَّ

 ؟"يف محلِّ جزم"ما معنى 

.
 
 يعني: ُحكُمه الجزم، وهو مبني

 :اذن فالقاعدة واحدة

فمع االسم المعرب والمضارع المعرب، نقول: مرفوع، منصوب، مجرور، 

 ."مفعول"مجزوم؛ على وزن 

، يف محل  ومع االسم المبني، نقول: يف محلِّ رفٍع، يف محلِّ نصٍب، يف محلِّ جرٍّ

 جزٍم.

ل بين المعرب من األسماء والمضارع والمبني من األسماء  هذا هو الفرق األوَّ

 ق من حيث مصطلحات الُحكم اإلعرابي.والمضارع؛ وهو الفر

 :"جاء خمسَة عشَر رجاًل ": لو قلنا مثاًل 

 جاء: فعٌل ماٍض.
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 خمسَة عشَر: فاعل يف محل رفع مبني على فتِح الجزأين. 

 :"سلمُت على خمسَة عشَر رجاًل "قولك 

 على: حرف جر.

 خمسَة عشَر: اسم يف محل جر مبني على فتح الجزأين.

 :"خيأحبَُّك يا أ"لو قلت 

تعود للمخاَطب، وهو مفعول به حكمه النَّصب، فنقول: يف  "أحبَك "الكاف يف 

مائر مبنيَّة-محلِّ نصب   مبني على الفتح. -ألنَّ الضَّ

 :"أنتظرَك صباًحا"لو قلت: 

: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة، ألنَّه معرب وليس مِن صباًحا

 األسماء المبنيَّة.

 :"اَح مساَء يا رجلانتظرتَك صب"فإذا قلت 

ب، وهو من األسماء المبنيَّة. كيف ُنعربه؟صباَح مساءَ   : ظرف مركَّ

 نقول: ظرف زمان يف محلِّ نصب مبني على فتح الجزأين.

، وآه، وأح، وكخ، وآمِيَن،  وأسماء األفعال كلها مبنيَّة، مثل: َصه، وَمه، وأفٍّ

، فهذه [82]القصص:  {ۉ ۉ ې ې }وَهيَهاَت، وشتَّاَن، و)َوْي( من قوله 

 كلها من أسماء األفعال، فالبدَّ لها من إعراب وحكم إعرابي.

 وقت، 
َ
رح إن بقي يف إعراهبا خالف على ثالثة أقوال، قد نذكرها يف آخر الشَّ

وسنذكر شيًئا من ضوابط اإلعراب، لكن مِن أشهر هذه األقوال وهو الذي نأخذ 

 به: أنَّ إعراهبا مفعول مطلق.
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 معناها: اسكت سكوًتا. "صه"ألنَّ 

ًرا. "أف"و ر تضجُّ  معناها: أتضجَّ

 معناها: استجب استجابًة. "آمين"و

]اإلسراء:  {ہ ہ ہ ھ }يف قوله تعالى:  "أف"وعلى ذلك كيف نعرب 

ا. ولكن ما إعراب [23 ري  ؟"أف"، يعني: ال تقل لهما: أتضجر منكما تضجُّ

 قلنا: مفعول مطلق.

صب، فهو يف محلِّ نصٍب، ألنَّ أسماء األفعال والمفعول المطلق حكمه: النَّ 

 مبنيَّة.

 مفعول مطلق يف محلِّ نصٍب مبني على الكسر. "أف"إذن نقول: 

، بمعنى: استجب استجابًة. ما "آمينَ "بعد انتهائنا مِن قراءة الفاتحة نقول 

 إعراهبا؟

 نقول: مفعول مطلق يف محلِّ نصٍب مبني على الفتِح.

ل يف المصطلحات بيَن المعَرب مِن األسماِء إذن هذا هو الفرق األ وَّ

 والمضارع، والمبني من األسماء والمضارع.

 وذكر المصنف أمثلة على هذا الفرق، دعونا نستمع إليها من القارئ.

 )أمثلة على ذلك:

 يفجاال حممِّ يف: فــيفحممِّ يف حكمه الرَّفعُ وهو كلمة معربة. فنقول: مرفوع.

 كمه الرَّفعُ وهو كلمة مبنيَّة. فنقول: يف حمل   فٍع.يفجاال هؤالاليف: يفهؤالاليف فاعل ح

يفالطالبا  ، يهمْلَنيف: يفيهمْليف فعل مضا ع حكمه اجلزمُ وهو مبين. فنقول: يف حمل  

 جزٍم.
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 يف، تهمْل هنِّ يف: يفتهمْليف فعل مضا ع حكمه اجلزمُ وهو معرب. فنقول: جمزوم(. 

ِل وهو يف مصطلحات الحُ   كم اإلعرابي.انتهينا من الفرِق األوَّ

سننتقل إلى الفرق الثَّاين يف المصطلحات بيَن المعرَبات والمبنيَّات، وهو: 

 الفرُق يف مصطلحات أسماء الحركات.

 معربة أو مبنيَّة؟ "الباُب "يعني كلمة 

 نقول: معرب.

 : مبنيَّة."حيُث "وكلمة 

وت  "حيُث "والحركة التي على  "الباُب "الحركة التي على  من حيث الصَّ

على مبني، فهما يف  "حيُث "على معرب، ويف  "الباُب "لنُّطق واحدة، لكنها يف وا

وت والنطق شيء واحد، لكن من حيث الوظيفة النَّحوية  يعني من حيث -الصَّ

لها فائدة يستفيد منها  "الباُب "هل هما سواء؟ هل الحركة التي على  -الفائدة

 المستمع أو ال؟

ه وُتعلِمه بالُحكم : نعم، يعرف منها الُحكم االجواب إلعرابي، فهذه تدلُّ

-كما سيأيت يف المقدمة الثَّامنة  "عالمة اإلعراب"اإلعرابي، فلهذا يسموهنا 

 عالمات اإلعراب.

ألهنا ُتعلِم بالُحكم  "عالمات"فالحركات التي على المعربات يسموهنا 

 اإلعرابي.

 ة؟هل لها وظيفة نحويَّة أو فائد "حيُث "لكن الحركة التي على 

 ال. طيب ما هي؟

على الفتِح فتكون  "حيُث "هي مجرد حركة، وكان ُيمكن أن َتبني العرُب كلمة 
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، ولو فعلت ذلك التَّبعناهم، وفيها لغات "حيِث "أو على الكسر فتكون  "حيَث "

، فهي مجرد حركة فقط َبنَت العرُب الكلمَة عليها، ولكن "حيُث "ولكن المشهور 

لى شيء، وال تؤدِّي وظيًفة نحويَّة، فهذه ليست كهذه يف ما لها فائدة، وال تدلُّ ع

 الفائدة والوظيفة النَّحويَّة وإن كانا سواء يف النُّطق.

ق النَّحويون بينهما يف االسم، فالحركات التي على المعربات  التي -ولهذا فرَّ

كونُ "يسموهنا  -هي عالمات اإلعراب  ."الضمُة، والفتحُة، والكسرُة، والسُّ

، والفتُح، والكسُر، "ات التي على المبنّيات يسموهنا والحرك مُّ الضَّ

 ."والسكونُ 

 )ومن املصطلحا : أ"اال حركا  املعربا ُ وحركا  املبنيا .

فحركا  املعربا  وما ينوب عنها تسمى يفعالما يف ألنها ت عل مُ أي: تِّلُّ على حكم 

 الكلمة اإلعرابي.

 وي قال هلا: يفالضمُةُ الفملحُةُ الكسرةيف.

أما حركا  املبنيَّا : أي األشياال الل ي بَنى عليهاُ فال تسمى يفعالما يف ألنها ال ت عل م 

 حبكم الكلمة اإلعرابيُ ويقال هلا يفالضَّمُ الفملسُ الكسريف(.

 ؟"الباُب "ما اسم الحركة التي على كلمة 

مة.  الجواب: الضَّ

 ؟"حيُث "وما اسم الحركة التي على 

م.  الجواب: الضَّ

مُة. "الباُب "فاا "انفتح الباُب "قلنا:  فلهذا إذا  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضَّ

. "حيُث "ونقول   مبني على الضمِّ
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واب، لكن بعضهم ما   وكثيٌر مِن المعربين يلتزم هبذه المصطلحات على الصَّ

 ينتبه لهذا الفرق وقد ُيخطِئ.

 :"الذينَ "أو  "أينَ "و  "الباَب "وإذا قلَت: 

 : فتحٌة. "باَب ال"فالحركة التي على 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. "الباَب "فاا "َأغلق الباَب "نقول: 

 فنقول: مبني على الفتِح. "الذيَن، وكيَف، وأينَ "وأما 

 "سيبويهِ "أو  "هذهِ "أو  "هؤالءِ "و "الباِب "وكذلك يف 

 : كسرة."الباِب "فالحركة التي على 

 كسٌر. :"هؤالءِ "و "سيبويهِ "والحركة التي على 

كون فجعلوه مصطلًحا واحًدا، فالذي على المعرب مثل   "ال تلعْب "أما السُّ

كون.  يقولون: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السُّ

كون. "مِْن، والذي، وَمنْ "ويف   يقولون: مبني على السُّ

مين مع المبنيَّات ما يقول  ، فيقول: موقوف. أي: مبني "السكون"بعض المتقدِّ

مة يف التَّفاسير، وكتب إعراب على السكون.  وهذا تجدونه يف بعض الكتب المتقدِّ

 القرآن، ونحو ذلك.

مجرورة أو  "محمدٍ "كلمة  "سلمُت على محمدٍ ": فلهذا لو سألُت وقلُت 

 مكسورة؟

 ؟ما معنى مجرور

معرب  "محمد"هذا مصطلح ُيطلق على المعَربات إذا كان حكمها الجر، و
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 حكم الجر. فماذا نقول فيه؟

 لجواب: مجرور.ا

ا   فمأخوذ مِن الكسر، أي: مبني على الكسر. "مكسور"وأمَّ

 مجرورة أم مكسورة؟ "هؤالءِ "كلمة  "جاء هؤالءِ "قولك 

 الجواب: مكسور، أي: مبني على الكسر.

 مجرور أم مكسور؟ "محمد"، "سلمُت على محمدٍ "قولك: 

 الجواب: مجرور.

 مبني على الكسر: إذا أردتَّ أن ُتبيِّن أنَّه  "هؤالءِ "لكن 

 فتقول: مبني على الكسر. 

 أو تقول: مكسور. 

 أو تقول: كسرته العرب. 

 أو تقول: ُيكَسر يف الكالم.

: ُيبنَى على الكسر. وهذا تستفيد منه كثيًرا عندما تقرأ يف كتب كل ذلك بمعنى

مين؛  النحو أو الصرف، حتى يف كتب التفسير، وكتب اإلعراب، وكتب المتقدِّ

 تعملون هذه المصطلحات.كلهم يس

 مفتوح. ما يقولون: منصوب. "كيَف "يقولون: 

 معنى هذا: أنه مبني على الفتح.

 : مكسور."هذهِ "ويقولون يف 

ا  ته العرب. ما يقول: رفعته العرب، يعني  "منذُ "وأمَّ يقولون: مضموم، ضمَّ
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 . مِّ  َبنَْتُه على الضَّ

 لو قلنا: ما الفرق بين النَّصب والفتح؟

 مثاًل: لك يف هذه الكلمة الرفع والنصب والفتح.يقولون 

 "رجَل "، فاا"ال رجَل يف البيِت "النافية للجنس، لو قلت  "ال"مثاًل يف نعت 

 النافية للجنِس، وهو عند الجمهور مبني على الفتح. "ال"اسم 

النافية للجنس ألنه  "ال"فنعت  "ال رجَل كريم يف البيت"لو نعتَّه بالكرِم تقول: 

 لى الفتح يصحُّ لك فيه: الفتح، والنَّصب، والرفع.مبني ع

 ما معنى الرفع؟

 ال رجَل كريٌم يف البيت.": يعني تقول

 ."ال رجَل كريًما يف البيت": وتقول يف النصب

ال "ومعنى الفتح: أن َتْبنِيه على الفتح، فُتخِرج الكلمة من اإلعراب، فتقول: 

 ."رجَل كريَم يف البيِت 

بالفتح يعنون أنه مبني على الفتح. وعندما ُيعبِّرون بالمنصوب فعندما ُيعبِّرون 

، فمعنى ذلك أنه معَرب وأن حكمه "نصبته العرب"أو  "ُينَصب"أو بقولهم 

 النَّصب.

قون فيها بيَن المعرب من األسماء  فهذان أشهر المصطلحات التي ُيفرِّ

ب هبذه والمضارع والمبني من األسماء والمضارع، فيجب أن يلتزم المعرِ 

 المصطلحات على الصواب يف إعرابه وال يخلط، ألنَّك إذا خلطتَّ سيكون خطًأ. 

 كيف يكون خطًأ؟

 يعني أنَّك تقول: إهنا معربة؛ فيكون خطأ. "مرفوع"عندما تقول عن كلمة مبنيَّة 
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مة"عندما تقول عن كلمة مبنيَّة:  فكأنك تقول إن لها  "إهنا مبنية على الضَّ

، ثم ُبنَيت على عالمة اإلعراب، فخلطتَّ كلَّ شيء "الضمة"عالمة إعراب وهي 

 على عالمة إعراب! كيف يكون ذلك؟!!
َ
 مع بعضه، لعامة إعراب وُبني

 فال بدَّ أن نعرف هذه المصطلحات، وأن نلتزَم هبا.

 هل هناك من سؤال يف المقدمة السابعة يف مصطلحات المعربات والمبنيات؟

 )أحسن اهلل إليكم..

، أو يكفينا أن نقول هل يلزم
 
يف محل "نا إذا كان االسم مبنييا أن نذكر أنه مبني

 ؟(."كذا

ح بكلمة  ، ألنَّك إذا "اسم معرب"أو  "اسم مبني"يف اإلعراب ال يجب أن تصرِّ

فمعنى ذلك أنك  "يف محل رفع"فمعنى ذلك أنَّه معرب، وإذا قلت  "مرفوع"قلَت 

أنك إذا أتيت  -وسيأيت يف آخر الرسالة-ب تقول إنه مبني، وسبق يف أركان اإلعرا

بأركان اإلعراب الثالثة كاملة ثم زدَّ عليها شيًئا صحيًحا فال ُيعدُّ خطًأ، ولكن ُيعدُّ 

 زيادة.

وقلنا: هناك زيادات تعارف المعِرُبون على زيادهتا، مع أنَّهم يعرفون أهنا ليست 

كأنَّهم ُيريدون أن ُينبِّهوا  من اإلعراب، وهذا يكثر عندهم يف األسماء المبنيَّة،

 ويتنبَّهوا إلى أنَّها أسماء مبنيَّة فُتعَرب إعراب المبنيَّات.

فيبد ون اإلعراب  "جاَء هؤالءِ "فمثاًل: إذا أرادوا أن ُيعربوا أسماء اإلشارة يف 

واالسم ال ُيبيَّن نوعه يف اإلعراب، فهو  -وهذا بيان للنَّوع-فيقولون: اسم إشارة 

أي: انتبه أنَّه مبني، وليكن بقيَّة إعرابك على أنَّه من المبنيَّات.  "إشارة اسم"يقول 

 فيقولون: اسم إشارة فاعل يف محلِّ رفع مبني على الكسر.

 فليس خطًأ؛ ألنَّه زيادة. "اسم إشارة"ولو لم تذكر لفظ 
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: أنَّك إذا ذكرَت أركان اإلعراب وأردتَّ أن تزيَد شيًئا فال بأس، فالخالصة 

: اسم موصول. ثم أتيَت باألركان كلها "هؤالء"إذا زدتَّ شيًئا خطًأ، فقلت يف  لكن

واب، فسُتَؤَخُذ عليها، ألنَّك أخطأَت.  على الصَّ

 )أحسن اهلل إليك..

رس يتبيَّن لنا دقَّة العلماء الماضين يف استخدام هذه المصطلحات،  يف هذا الدَّ

نَّحويَّة نجده كثير، ثم إذا ذهبنا إلى فالتزاُم استخدام تلك المصطلحات يف الكتب ال

 كتِب غير نحويَّة كالتفسير والحديث والمعاجم؛ هل نجد هذا االلتزام؟(.

ًحا يف استعمال مثل هذه  ًعا وتَسمُّ مين: قد تجد توسُّ بالنَّسبة إلى كتب المتقدِّ

ز وأنَّها أشياء معر ح والتَّجوُّ وفة، المصطلحات، فبعضهم يفعل ذلك من باب التَّسمُّ

ز، وبعضهم يفعلها مِن باِب المخاَلفة والخالف، فهو  ح فيها ويتجوَّ فلهذا يتسمَّ

ة عند الكوفيين وَمن تبعهم  ُيخالِف يف ذلك، فهناك خالفات يف بعض ما قلناه خاصَّ

قون هذه التَّفريقات بين  يف بعِض هذه المصطلحات، فالكوفيون مثاًل ال ُيفرِّ

ون الجمي وال يميِّزون، وإنَّما  "ضمة وفتحة وكسرة"ع المصطلحات، فقد يسمُّ

الذي ُيميِّز البصريُّون، ومعلوم أنَّ البصريين هم الذين يأخذ من مذهبهم أكثر 

رين. مين والمتأخِّ  العلماء المتقدِّ

مين الذين أخذوا بمذاهب الكوفيين كالطربي وابن مجاهد  بعض المتقدِّ

صطلحات، لكن عموًما عند النَّحويين وغيرهما، قد تجد عنده التزاًما بمثل هذه الم

ر العهد كان التزامهم بذلك أكثر، بعدما نضجت العلوم  اللغويين، وكلَّما تأخَّ

رين سواء من المفسرين، أو غيرهم  ت، فتجدهم يف كتب المتأخِّ وُعرَفت واستقرَّ

مين الحلبي، وقريب من هذا  كالبحر المحيط البن حيَّان، والدر المصون للسَّ

ت وُعِرَفت وصاروا عليها.القرن و  بعده؛ تجد أنَّ المصطلحات استقرَّ
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فهل نقول:  "الخفض"وهناك لفظة أخرى تستعمل وهي  "يف محل جر")لفظة 

 ؟(."يف محل خفض"

ن على شيء واحد، فتقول  "الخفض"و "الجر" أو  "الجر"مصطلحان يدالَّ

 محل يف"أو  "يف محل جر". وتقول: "مخفوض"أو  "، وتقول مجرور"الخفض"

الجر ". فالمعنى واحد، إال أنَّ البصريين كانوا يستعملون المصطلحين "خفض

 ."الخفض"أكثر، لكنهم يستعملون  "الجر"وإن كان استعمالهم لاا "والخفض

ا الكوفيُّون فإهنم يستعملون  ، "الجر"فقط، وال يستعملون  "الخفض"وأمَّ

، ومعلوم أن "الخفض"لح وكأهنم أخذوه من الخليل، فالخليل كان ُيكثر من مصط

الكسائي درس على الخليل، وكان تأثُّرهم بالخليل أكثر من تأثرهم بَمن هو بعد 

ون له  الخليل، بعدما ظهرت المدارس وصار فيه تنافس، أما الخليل فكانوا ُيقرُّ

 باإلمامة ودرسوا عليه.

رِح  مة الثَّامنة، ونبدأ هبا، ثم نجعل بقيَّة الشَّ رِس القادم ننتقل إلى المقدِّ -يف الدَّ

 إن شاء اهلل.

 )املقِّمة الثامنة: عالما  اإلعراب.

وهي اِركا  أو ما ينوب عنها الل على آصر الكلما  املعَربةُ وهي تملتري بملتيُِّر 

 حكم الكلمة اإلعرابيُ ولذا صا   دليًلا وعالمة عليهُ وهلا تقسيمان:

 األول: تقسيمها إىل عالماٍ  أصليٍَّة وفرعيٍَّة.

 الثاني: تقسيمها إىل عالماٍ  ظاهرٍة ومقَِّّ ٍة(.

مات، وهي يف عالمات اإلعراب. مة الثَّامنة هي آخر المقدِّ  هذه المقدِّ

 . والعالمة مأخوذة من العلم."عالمة": جمع، مفرده عالمات

َيت   ؟"العلم"من  "عالمة"لماذا ُسمِّ
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 ألنَّها ُتعلُِم بشيٍء، فهي ُتعلُِم بالُحكم اإلعرابي. 

]الفاتحة:  {پ پ پ پ }يف قوله تعالى:  "الحمدُ "لو سألتكم عن 

 ما حكمها اإلعرابي؟ [2

 الجواب: الرفع.

؛ فإذا كان الكالم بال قيد فكل  سيقول ما "الجر"أو  "النصب"طيب لو قلت 

 عنده! ولكن الُحكم يكون بالدليل. فهل عندك دليل على أنَّ الُحكم هو الرفع؟

ة، فأي كلمة معربة عليها  "دُ الحم"نعم، الضمة. فاا هذا اسم معرب عليه ضمَّ

فع. مة عالمة للرفع ُتعلِم بأنَّ الُحكم الرَّ  ضمة فحكمها الرفع، ألنَّ الضَّ

وعالمات اإلعراب يف النَّحو كاألدلَّة يف الفقه، يعني إذا قلنا يف الفقه مثاًل: ما 

الة؟  حكم الصَّ

 الجواب: الوجوب؛ فهي واجبة.

 ما الدليل؟

 .[77]النساء:  {ڱ ڱ }لجواب: قوله تعالى: ا

 ؟ {پ پ پ پ }يف قوله:  "الحمدُ "ما الُحكم اإلعرابي لاا

فع.  الجواب: الرَّ

ليل؟  ما الدَّ

مة.  الجواب: الضَّ

ليل على أنَّه مرفوع:  "الحمدُ "كان يقول بعض المتقدمين:  مبتدأ مرفوع. والدَّ

مة التي يف آخره. إال أنَّ مصطلح  رعيُّون، وأهل اللغة  "ليلالدَّ "الضَّ يستعمله الشَّ
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 ."العالمة"يستعملون يف ُمقابِلِه مصطلح 

ة ينصبها العربي يف آخر الكلمات المعربة، لكي ُتعلِم فووعالمات اإلعراب : أدلَّ

 المستِمع المَخاَطب بالُحكم اإلعرابي، فإذا علَِم الُحكم اإلعرابي َفِهَم المعنى.

يعني -أحدهما الُمكِرم  -محمد وخالد-رجلين  وعندك "أكرمَ "مثال: الفعل 

كيف ُأخربَك أنا عن الفاعل منهما  -يعني المفعول به-واآلخر الُمكَرم  -الفاعل

 والمفعول به منهما؟

ة لكي تعرف أَنه  مة، أضُع يف آخره ضمَّ الجواب: الفاعُل سأنصُب يف آخره الضَّ

 ."أكرَم محمدٌ "فأقوُل:  -أي الفاعل-الُمكِرُم 

لكي تفهم أنت  "خالًدا "أضُع يف آخره فتحة فأقول -الُمكِرم-مفعول به وال

 أيها المخاطب والمستمع أنَّه هو المفعول به.

 على آخر المعربات لكي 
ُّ
فعالمات اإلعراب: هي عالمات يضعها العربي

ُيعَرف حكمها اإلعرابي، فإذا ُعِرَف حكمها اإلعرابي ُعِرَف معناها، هل هو ُمكِرم 

 َرم، يعني هو فاعل أو مفعول به.أو ُمك

يف  -إن شاء اهلل-وللكالم على عالمات اإلعراب بقيٌَّة وتفصيٌل وتقسيٌم سيأيت 

رِس القادم بإذن اهلل تعالى.  الدَّ

رَس، ونحمُد اهلل  واهلل أعلم، وصلَّى اهلل  -سبحانه وتعالى-وإلى هنا نختُم الدَّ

 ِه أجمعيَن.وسلم على نبيِّنا محمٍد وعلى آلِِه وأصحابِ 
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 الدرس الثامن
﷽ 

الُم على نبيِّنا محمد، وعلى َآلِه  الُة والسَّ  ربِّ الَعالمين، والصَّ
ِ
الحمُد هلل

ا بعد:  وأصحابِه أجمعين، أمَّ

رس الثَّامن مِن  فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وأهاًل وسهاًل بكم يف الدَّ

 لطريقة اإلعراب، لشارحه. ُدُروِس َشرح الموطأ يف اإلعراب، بيانٌ 

هذه الليلة ليلة األربعاء الرابعة من شهر رجب من سنة تسٍع وثالثين وأربعمائة 

رس ُيعقد يف مدينة  وألف، ونحن يف األكاديميَّة اإلسالميَّة المفتوحة، وهذا الدَّ

ياض.  الرِّ

ابعة، وهي يف مصطلح مة السَّ رس الماضي كنَّا تكلَّمنا على المقدِّ ات يف الدَّ

 الُمعرَبات والمبنيَّات.

مة الثَّامنة التي كانت عن عالماِت اإلعراب، فتكلَّمنا إجمااًل  ثم بدأنا يف المقدِّ

على عالمات اإلعراب، وقرأنا بَِدايات ما قاله المصنِّف، وقلنا: إنَّ الَعالمات: 

يت   من العلم؛ ألهنا ُتعلِم بالحكم اإلعرابي. "عالمة"جمع عالمة، وُسمِّ

 مات اإلعراب ال تكون ااِلَّ يف هخرِ الكلمات المعرَبة:فعال

ة، علمَت أنَّ  -اسًما أو ُمضارًعا -فكلما رأيَت كلمًة ُمعربةً  - ويف آخرها ضمَّ

فع.  ُحكمها الرَّ
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وعلى آخرها فتحة؛ علمَت أنَّ  -اسًما أو ُمضارًعا -وإذا رأيَت كلمًة ُمعربةً  -

 ُحكمها النَّصب.

 على آخره كسرة، َعلمَت أنَّ ُحكَمه الجر. وإذا رأيَت اسًما ُمعرًبا -

 وإذا رأيَت ُمضارًعا ُمعرًبا على آخره سكون، َعلمَت أنَّ حكمه الجزم. -

فهي عالمات ُتعلم المستمع والُمخاَطب الحكَم اإلعرابي للكلمات الُمعَربة، 

ة أمثلة مِن األسماء والُمضارع.  وضربنا على ذلك عدَّ

مها النَّحويُّوَن وأهُل اإلعراب باعتبارين:: إنَّ عالمات اإلعراثم قلنا  ب ُيقسِّ

تقسيمها من حيُث الظُّهوُر والتَّقدير، فيقولون: عالمات  :االعتبار األول

رة. ا ُمقدَّ ا ظاهرة، وإمَّ  اإلعراب إمَّ

: تقسيمها من حيُث األصالة والفرعيَّة، فيقولون: عالمات واالعتبار الثاين

ا أصليَّة، وإمَّ   ا فرعيَّة.اإلعراب إمَّ

رس التَّقسيم األول، وهو: تقسيم عالمات  -إن شاء اهلل -فسنشرح يف هذا الدَّ

 وقت بدأنا بالتَّقسيم اآلخر.
َ
رة. فإن بقي  اإلعراب إلى ظاهرة وُمقدَّ

َص ذلك،  رة، ولخَّ المصنِّف ذكَر تقسيم عالمات اإلعراب إلى ظاهرة وُمقدَّ

به يف جدول وهو المعروض أمامكم.  وهذَّ
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هذا هو الجدول، وهو موجود يف الكتاب، َفَذَكَر الُمَصنُِّ  أنَّ عالمات اإلعراب 

 من حيث الظُّهور والتَّقدير:

ا ظاهرة. -  إمَّ

رة. - ا ُمقدَّ  وإمَّ

 ما معنى عالمة اعراب ظاهرة؟

يعني: تظهر يف ُنطق المتكلِّم، ومن َثمَّ تظهر يف سمِع المخاطب والمستمع، 

عالمة  "جاء محمدٌ "كثر يف عالمات اإلعراب، تقول: وهذا هو األصل واأل

ماع. "محمدٌ "اإلعراب يف  ة، ظاهرة يف النُّطق والسَّ مَّ  الضَّ
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 الفتحة وهي ظاهرة. "محمًدا"عالمة النَّصب يف  "أكرمُت محمًدا"تقول: 

الكسرة، وهي ظاهرة  "محمدٍ "عالمة الجر يف  "سلمُت على محمدٍ "وتقول: 

مع. يف النُّطِق، وظاهرةٌ   يف السَّ

 فهذا هو األصل يف عالمات اإلعراب.

الم الذي ُيرفع بالواو وُينصب وُيجر  وكذلك لو نظرنا مثاًل يف جمع المذكر السَّ

فع "نجَح المجتهدون"بالياء، كاا   ؟ما عالمة الرَّ

ماع.الجواب  : الواو، وهي ظاهرة يف النُّطِق والسَّ

، فالياء "على المجتهدين أكرمُت المجتهدين، وسلمُت "وكذلك يف قولك: 

 ظاهرة.

، وُينصب وُيجر "نجح المجتهدان"وكذلك يف المثنى الذي ُيرفع باأللف: 

، فاأللف والياء يف المثنى "أكرمُت المجتهدْين، وسلمُت على المجتهدْين"بالياء 

 عالمة ظاهرة.

فاا  "الطالب يجتهدون، والطالب لم يجتهدوا"األفعال الخمسة مثل: 

مرفوع بثبوت النون، وهذه عالمة ظاهرة يف النطق. وحذف النون يف  "يجتهدون"

 عالمة ظاهرة. "لم يجتهدوا"

 فاألصل واألكثر يف عالمات اإلعراب أنَّها عالمات ظاهرة.

رة،  رةوقد تكون عالمات اإلعراب مقدَّ  ؟ما معنى مقدَّ

 : يعني مغطَّاة، مستورة، مخفيَّة.الجواب

رة هي عالمة موجودة على آخر الكلمة، إال أنَّ هناك  فعالمة اإلعراب المقدَّ

 شيًئا يف آخر الكلمة غطَّاها وسرتها ومنعها من الظُّهوِر.
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الفتى، "وُيسمى المقصور: كاا  -فأنَت إذا قلت مثاًل يف االسم المختوم بألف 

 ."مصطفى، المستشفى، المتلقى

 ."جاء الفتى"تقول: 

 جاء: فعٌل ماٍض.

 الفتى: فاعل مرفوع.

 لذي رفعه؟ما ا

ة، والفعل قد "جاء"الذي رفعه الفعل  . معنى ذلك: يعني وضَع على آخره ضمَّ

ة على آخر كلمة  مَّ ة على آخر  "الفتى"وضع الضَّ مَّ وقعت على  "الفتى"إال أنَّ الضَّ

ة  مَّ كون المالزم لأللف غطَّى الضَّ كوِن، فالسُّ األلف، واأللف حرف مالزٌم للسُّ

 ومنعها من الظُّهور.

ة على آخر إذ مَّ موجودة؛ ألنَّ العامل جلَبَها، فهي أثُر العامل،  "الفتى"ن فالضَّ

 "الفتى"إال أنَّ يف آخر  "الفتى"فالعامل جلبها وعِمَل عمَله، ووضعها على آخر 

ة من الظُّهور  مَّ ة ومنعها من الظُّهور، والذي منع الضَّ مَّ ُمشكلة سبَّبت تغطية هذه الضَّ

كون الم  الزم لأللف.هنا هو السُّ

رة"فقولهم:  اة. "عالمة إعراب مقدَّ  يعني أنَّها موجودة، ولكنها مغطَّ

رة"وقولهم:  يدلُّ على أنَّها موجودة، ألنَّك ما تستطيع أن تغطي شيًئا إال  "مقدَّ

إذا كان هذا الشيء موجود ثمَّ تغطيه، لكن لو كان معدوًما وغير موجود أصاًل 

 فكيف تغطِّيه.

معنا قلم يف هذا المكان، ثم أظهرُت القلم أمامكم، وقلت: هل : لو كان مثاًل 

 هذا القلم موجود أو غير موجود؟
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 ستقولون: موجود.

 ثم إذا أخفيت القلم يف ثيابي، وسألتكم: هل هو موجود أو غير موجود؟

لكن ما الفرق بين ستقولون: موجود، فهو من حيُث الوجود موجود، 

 الحالتين؟

 يعني للر ية.-جود وظاهر للعيان : مويف الحالة األولى

 : موجود مغطَّى ومستور. ما الذي منعه وغطَّاه؟ويف الحالة الثانية

 غطَّاه ومنعه ثوبي.

ر"فقولك:   يعني أنَّه موجود، ولكنَّه مغًطى أو مستور. "مقدَّ

رة قليلة، وذكر المصنف أنَّها يف خمسة مواضع:  عالمات اإلعراب المقدَّ

 سم المضاف إلى ياء المتكلم.: يف االالموضع األول

 : يف االسم المقصور.الموضع الثاين

 : االسم المنقوص.الموضع الثالث

 هذه ثالثة أسماء.

 : المضارع المختوم بألف.الموضع الرابع

 : المضارع المختوم بواٍو أو ياء.الموضوع الخامس

ا إذن ثالثة مواضع يف األسماء، وموضعان يف الفعل المضارع، نأخذها موضعً 

 موضًعا.

رة.  نبدأ بالموضع األول لعالمات اإلعراب المقدَّ

 .االسم المضاف الى ياء المتكلمقال: يف 
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 االسم، مثل: قلم، صديق، أب. 

قلمي، صديقي، "تقول:  -يعني أضفه إلى نفسك-أضفه إلى ياء المتكلم

 ."أبي

رٌة:  يقول: إنَّ عالمات إعرابه حينئٍذ ستكون مقدَّ

ة - فع: ضمَّ رة. يف الرَّ  مقدَّ

رة. -  ويف النَّصب: فتحة مقدَّ

رة. - : كسرة مقدَّ  ويف الجرِّ

 وطبًعا ليس فيه جزم، ألنَّ الجزم ال يكون إال يف األفعال، وهذا اسم.

لنا يف كلمة  وهو  -وضمير "صديق"هذه عبارة عن اسم  "صديقي"فإذا تأمَّ

 إلى ياء المتكلم. "صديق"ياء المتكلم، ثم أضفنا كلمة  -اسم

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه  "صديٌق "فاا "جاء صديٌق ": بل اإلضافة نقولوق

ة. مَّ  الضَّ

، فهذه اإلضافة ستحذف التنوين، فاإلضافة ال ُتجامع "صديق"فإذا أضفنا 

جاء ". فإذا أضفتها إلى اسم ظاهر مثاًل، فتقول: "جاء صديُق "التَّنوين، فتقول: 

فع يف "صديُق محمدٍ  ة الرَّ موجودة، لكن التَّنوين حذفناه بسبب  "صديُق "، فضمَّ

 اإلضافة.

إلى أي ضمير غير ياء المتكلم، مثاًل كاف المخاطب، فتقول:  "صديق"أضف 

فع  "جاء صديُقَك " ة-فالقاف مضمومة، فعالمة الرَّ مَّ  موجودة وظاهرة. -الضَّ

فع "جاء صديُقه": ومثل ة-، أيًضا عالمة الرَّ مَّ  ظاهرة. -الضَّ

 عندما نضيف االسم إلى ياء المتكلم، فياء المتكلم لها ما تقع المشكلة إال
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خاصيَّة يف العربيَّة، وهي أنَّها توجُب كسَر ما قبلها لتحدث المناسبة، فإذا أضفنا 

إلى ياء المتكلم البدَّ أن نكسر ما قبل ياء المتكلم، يعني نكسر آخر حرف  "صديق"

 وهو القاف. "صديق"يف كلمة 

ثم أضفه إلى ياء المتكلم فيستوجب كسر القاف،  "جاء صديُق "فإذا قلَت: 

ة عالمة اإلعراب، والكسر حركة المناسبة، ال ُيمكن أن  مَّ فصار عليها شيًئا، الضَّ

يئين.  ُنظهر هذين الشَّ

 ؟ما الذي يغلب منهما

 "يقولون يف األصول: الغلبة للطارئ، فلهذا ال تقول العرب: 
ْ
؛ "جاء صديُقي

 كسر المناسبة هو الذي ظهر.، ف"جاء صديِقي"بل تقول 

ة اإلعراب  ؟أين ضمَّ

 غطَّاها كسُر المناسبة ومنعه من الظهور.

 ؟"جاء صديق"فكي  نقول يف اعراب: 

 جاء: فعل ماض مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

رة."صديقي"يف  "صديق"و ة المقدَّ مَّ  : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضَّ

ة المقدرة ما  مَّ  الذي غطَّاها ومنعها من الظهور؟هذه الضَّ

 نقول: منَع من ظهورها حركة المناَسبة.

 أو نقول: منع من ظهورها اشتغال المحلِّ بحركة المناسبة.

أكرمُت "فاألصل فيها:  "أكرمُت صديقي"وكذلك يف النَّصب، لو قلت: 

 "أكرمُت صديَق محمدٍ "، ثم تضيف، فتحذف التَّنوين لإلضافة، فتقول: "صديًقا

، حتى تأيت ياء المتكلم فتوجب كسَر ما قلبها "أكرمُت صديَقَك وصديَقه"و: أ
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من  -النَّصب-كسُر المناسبة منَع فتحة اإلعراب  "أكرمُت صديقي"فتقول:  

 الظهور.

: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة "صديقي"يف  "صديق"فنقول: 

رة منَع ظهورها   ناسبة.حركة الم -أو منعها من الظهور-المقدَّ

سلمُت ". األصل فيها أن تقول: "سلمُت على صديقي": نأيت إلى الجر فنقول

سلمُت على صديِق محمٍد، "ثم تضيف فتحذف التنوين فتقول:  "على صديٍق 

 ."وعلى صديِقِه، وعلى صديِقَك 

. هذه "سلمُت على صديِقي"وأما إذا أضفتها إلى ياء المتكلم فإنَّك تقول: 

 أم كسُر المناسبة؟ -عالمة الجر -ف هل هي كسرُة اإلعرابالحركة التي على القا

 قوالن للنَّحويين:

فع والنَّصب، وعلى ذلك تكون حركة : الجمهور يقول إنَّها حركُة المناسبة كالرَّ

رة -الكسرة -اإلعراب فيها  منَع من ظهورها حركة المناسبة. -مقدَّ

المضاف إلى ياء المتكلم : إنَّ عالمة الجر يف وقال بعض النَّحويين كابن مالك

رة.  عالمٌة ظاهرٌة، وهي التي ننطق هبا، وال داعي إلى أن نقول: إهنا مقدَّ

والراجح هو قول الجمهور، ألنَّ هذا هو الظاهر، وهو أنَّ الجرَّ هنا كالنَّصب 

فع، إال أنَّ عالمة اإلعراب يف النُّطق كحركة المناسبة،  -التي هي الكسرة -والرَّ

 لنُّطِق.فاشتبها يف ا

رة، وهو:  االسم ننتقل إلى الموضع الثاين من مواضع عالمات اإلعراب المقدَّ

 .المقصور

الفتى، العصى، ": كل اسٍم ُمعرٍب آخره ألف، مثل: االسم المقصور المراد به
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، فهذه أسماء "الرحى، الملتقى، المسعى، المستشفى، مصطفى، مرتضى

 مقصورة.

 هل هذه ُتعدُّ من المقصور؟ "ُيعطىدعا، سعى، يخشى، "لكن لو قلنا: 

 ال؛ ألنَّها أفعال.

فهذا اسم استفهام، ولكن غير مقصور؛ ألنَّ المقصور خاص  "متى"ولو قلنا: 

 بالُمعَرَباِت.

 ليس مقصوًرا؛ ألنَّه حرٌف وليس اسًما. "إلى"وكذلك 

 ما عالمات إعراب المقصور؟

. فع والنَّصب والجرِّ رة يف الرَّ  يقول: مقدَّ

فعففي  رة.الرَّ ة مقدَّ  : ضمَّ

رة.ويف النَّصب  : فتحة مقدَّ

رة.ويف الجرِّ   : كسرٌة مقدَّ

 وال ُتجزم ألنَّها أسماء.

رة، وهو أنَّ األلف مالزمة  بب الذي جعل عالمات إعراهبا مقدَّ وشرحنا السَّ

 للسكون:

فع ة  "الفتى"فاا  "جاء الفتى": فإذا قلت يف الرَّ فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمَّ

كون المازم لأللف منَع  واقعٌة على األلف، إال أنَّ األلف مالزمة للسكون، فهذا السُّ

ة من الظُّهور. مَّ  الضَّ

ر  أي: استحالة تحريك  -يعني االستحالة-فيقولون: منَع من ظهورها التَّعذُّ
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 األلف. 

: مفعول به منصوب، "الفتى"، فاا "أكرمُت الفتى": وكذلك يف النَّصب تقول

ر.وعالمة ن رة، منعها من الظهور التَّعذُّ  صبه الفتحة المقدَّ

: حرف جر. "على"فاا  "سلمُت على الفتى": وكذلك يف الجر تقول

ر."الفتى"و رة، منَع من ظهورها التَّعذُّ ه الكسرة المقدَّ  : اسم مجرور وعالمة جرِّ

رة، فقال:  ثم ذكر المصنف الموضع الثالث من مواضع العالمات المقدَّ

 .لمنقوص()االسم ا

 ؟ما المراد باالسم المنقوص

 "المنقوص": كلُّ اسٍم معرٍب مختوٍم بياٍء قبلها كسرة. واالسم المنقوص هو

القاضي، الداعي، الماشي، المهتدي، "من المصطلحات الخاصة باألسماء. مثل: 

عي، والمستدعي، والمرتضي، والمسرتضي  ، وهكذا..."والمستهدي، والمدَّ

 "بخالف ما لو قلَت: 
ٌ
، سعي

ٌ
فهذه ليست من المنقوص وإن كانت  "ظبي

جاء "مختومة بياء؛ ألنَّ الياء قبلها سكون، فهذه ُتعرب بالحركات الظَّاهرة، تقول: 

، ورأيُت ظبًيا، ومررُت بظبٍي 
ٌ
 ."ظبي

 "وكلمة 
 
دة، والحرف  "علي ليست اسًما منقوًصا، ألنَّها مختومة بياء مشدَّ

د عبارة عن حرفين أولهم مختوم بياء قبلها ساكن، فُيعَرب  "علي"ا ساكن، فااالمشدَّ

 "بحركاٍت ظاهرة، فتقول: 
ٍّ
، وأكرمُت علييا، وسلمُت على علي

 
 ."جاء علي

ى منقوًصا. "يقضي، ويرمي"وكذلك يف   فهذه أفعال، فال تسمَّ

 ، ال تسمى منقوًصا، ألنَّه مبني."الذي، والتي"ولو قلت: 

 بياء وقبله فتحة.فهذا حرف مختوم  "كي"ولو قلَت: 



 

 162 
 يف اإلعراب املوطأشرح 

 

e 

g h 

f  

 :"القاضي"فاالسم المنقوص كاا 

فع:   ."جاء القاضي يا محمد"نقول يف الرَّ

 ."سلمُت على القاضي يا محمد"ويف الجر: 

 ."أكرمُت القاضي يا محمد"ويف النَّصب: 

فع يقولون:  فاعل مرفوع  "القاضي"، فاا"جاء القاضي يا محمد"ففي الرَّ

ة، إال أنَّ  مَّ ة  وعالمة رفعه الضَّ مَّ ة وقعت على ياء، وكان ُيمكن أن ُنظهر الضَّ مَّ الضَّ

 "على الياء فنقول: 
ُ
، ولكنَّه "جاء العالُم، وجاء الحارُث "كقولنا:  "جاء القاضي

ة  مَّ يعني نصف -بنت الواو  -كما يقولون-ثقيل يف االسم المنقوص، ألنَّ الضَّ

ها، فسبَّب ذلك وقد وقعت على الياء التي هي عد -الواو أو جزء من الواو وة أمِّ

 ثِقاًل.

ت العرب من هذا الثِّقل؟  كي  تخلصَّ

 الجواب: بتسكين الياء. 

ة ومنعها من الظُّهور، فيقولون:  مَّ فالسكون المجلوب لدفع الثِّقل غطَّى الضَّ

ة، هذه "القاضي"فاا "جاء القاضي يا محمد" مَّ : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضَّ

ة منعها من الظه مَّ  ور وغطاها السكوُن المجلوب لدفع الثِّقل.الضَّ

 ويختصرون هذا الكالم ويقولون: منع من ظهورها الثَِّقل.

: اسم "القاضي". فاا"سلمُت على القاضي يا محمد": وكذلك يف الجرِّ تقول

ه الكسرة، والكسرة قد وقعت على الياء، وكان ُيمكن  "على"مجرور باا وعالمة جرِّ

، ولكن هذا فيه "الحارِث، والعالمِ "كاا  "لى القاضِي أن تظهر فنقول: سلمُت ع

ها، وهي نصف الياء، فكأنه اجتمع ياءان فسبََّبا  ثقل، ألنَّ الكسرة وقعت على أمِّ
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ثِقاًل، فتخلَّصت العرب من هذا الثِّقل بتسكين الياء، فالسكون المجلوب للتَّخلُِّص  

ه  "القاضي"من الثِّقل منَع الكسرة من الظهور، فنقول:  اسم مجرور وعالمة جرِّ

رة منَع من ظهورها الثَِّقل.  الكسرة المقدَّ

هو: التَّعُذر، فيستحيل  "الفتى"كاا  اذن فالمانع من الظهور يف االسم المقصور

ة أو الكسرة أو الفتحة. مَّ  ظهور الضَّ

ا المانع من الظهور يف المنقوص فهو  : الثَِّقل، والثِّقل سيمنع الثَّقيل، ولكنهوأمَّ

 لن يمنع الخفيف، فالفتحة خفيفة.

د الحركات ثالثيقولون:  : فتحة، وضمة، وكسرة، أخفها الفتحة، ألنَّها مجرَّ

َيت فتحة، فإذا أغلقت فمَك ثم فتحته فقط ودفعت هواًء صارت  ، فُسمِّ فتٌح للفمِّ

ة فتحتاج إلى عملين  مَّ أو عالجين: أن تفتح الشفتين، ثم تضمهما. -فتحة، أما الضَّ

 لكسرة تحتاج إلى عملين: أن تفتح الشفتين ثم تنزلهما إلى األسفل.وا

ة، ويليها يف الثقل الكسرة، وأما الفتحة فخفيفة،  مَّ فأثقل الحركات هي الضَّ

فع،  ة يف الرَّ مَّ ة الثقيلة والكسرة الثقيلة، فيمنع الضَّ مَّ ولهذا نجد أن الثِّقل سيمنع الضَّ

النَّصب فلن يمنع ظهورها ألنَّها خفيفة، فتقول والكسرة يف الجر. وأما الفتحة يف 

 يا محمد"العرب: 
َ
]هل عمران:  {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ } "أكرمُت القاضي

193]. 

 ؟اذن، لماذا ظهرت الفتحة يف المنقوص

 ألهنا خفيفة، والمانع من الظهور هو الثقل. 

رة.  فهذه ثالثة أسماء فيها عالمات مقدَّ

. المضارع الختوم بأل التَّقدير، وهو:  ثم ننتقل إلى الموضع الرابع لعالمات

يسعى، يرضى، يخشى، "وهو المضارع الذي آخر حرف من حروفه ألف، مثل: 
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 ، فهذا مضارع مختوم بألف."ُيدعى، ُيقضى، ُيستدعى، ُيهتَدى، ُيقتضى

 كما عرفنا:-والمضارع 

 ."أن، ولن: وكي، وإذن"إن ُسبَِق بناصٍب فحكمه النَّصب، ونواصبه:  -

ا، والم األمر، و"ُسبق بجازم فحكمه الجزم، وجوازمه:  وإن -  "ال"لام، ولامَّ

 ."النَّاهي، وأداوت الشرط الجازمة

فع. -  وإن لم ُيسَبق بناصب وال جازم فحكمه الرَّ

محمد "و  "محمد لن يسعى إلى الشر"و "محمد يسعى إلى الخير"فإذا قلت: 

رِّ   "لام يسَع إلى الشَّ

لام ُيسبق بناصب وال  "يسعى"فاا "عى إلى الخيرمحمد يس"المثال األول: 

ة وقعت على آخر الفعل  مَّ ة، إال أنَّ الضَّ مَّ فع الضَّ فع، وعالمة الرَّ بجازم، فحكمه الرَّ

كون غطَّى  كون، فهذا السُّ وهو األلف، فجاءت مشكلة األلف أنَّها مالزمة للسُّ

ر. ة ومنعها من الظهور للتَّعذُّ مَّ  الضَّ

رة منَع من  "يسعى"فنقول:  ة المقدَّ مَّ فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضَّ

ر.  ظهورها التَّعذُّ

 ويف النَّصب هل ستظهر الفتحة الخفيفة على األلف؟

ر واالستحالة، فتقول:   "محمد لن يسعى إلى الشر"ال، ألنَّ المانع التَّعذُّ

عالمة العين مفتوحة واأللف ساكنة، ونقول: فعل مضارع منصوب، و "يسَعى"فاا

ر. رة منَع من ظهورها التَّعذُّ  نصبه الفتحة المقدَّ

 "محمد لم يسَع إلى الشر"ثم إذا جئنا إلى الجزم وجدنا أنَّ العرب تقول: 

 فيحذفون األلف من آخر المضارع المختوم بألف.
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 ألنَّهم حذفوا األلف. "محمٌد لم يسعْ "وإذا وقفوا عليه قالوا:  

 ؟لفعل المضارعما العالمة التي جعلوها لجزم ا

الجواب: حذف األلف، فإذا وجدت األلف محذوفة من المضارع المختوم 

 باأللف عرفَت أنَّ حكمه اإلعرابي هو الجازم.

وعالمة جزمه  "لام"مضارع مجزوم باا  "يسع"فاا  "محمٌد لم يسعَ "فنقول: 

 حذُف حرف العلة.

 "يسعى"ا األلف من وإذا أردتَّ أن تصل، فتصل بفتح العين، ألنَّنا الجزم حذفن

 وفتحة العين ال عالقة لنا هبا، فتبقى كما هي.

 ألن الوقف يكون بالسكون. "يسعْ "فإن وقفت فتقول: 

محمٌد لم "المضارع، تقول:  "يسعَ "وإن وصلت فسيكون بالفتح الموجود يف 

 ."يسَع إلى الشر

فع يف المضارع المختوم بأل إذن  ة المقدرة.عالمة الرَّ مَّ  : الضَّ

 : الفتحة المقدرة.مة النَّصبوعال

 : حذف حرف العلة.وعالمة الجزم

 .ألنه مضارع وليس اسًماوليس له عالمة جر 

ر.والذي منع عالمة اإلعراب من الظهور فيها هو  : التَّعذُّ

رة:  المضارع المختوم الموضع األخير من مواضع عالمات اإلعراب المقدَّ

 .بواٍو أو ياءٍ 

 ."يدعو، ينمو، يرنو، يسمو"ل: المضارع المختوم بواو مث
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ي، يهتدي"والمضارع المختوم بياء مثل:   ."يقضي، يرمي، يصلي، يزكِّ

فع والنَّصب والجزم:  عالمة اعرابه يف الرَّ

فع نقول:   ."محمد يدعو إلى الخير"يف الرَّ

ر"ويف النَّصب نقول:   ."محمد لن يدعَو إلى الشَّ

 ."محمد لم يدُع إلى الشر"ويف الجزم نقول: 

لم ُيسبق بناصب وال بجازم،  "يدعو"فاا "محمد يدعو إلى الخير"ففي قولنا 

ة وقعت على الواو  مَّ ة، إال أنَّ الضَّ مَّ فع الضَّ فع، وعالمة الرَّ يعني -فحكمه الرَّ

ة على أمها مَّ وكان ُيمكن أن تظهر، فيمكن أن نتكلَّف ونقول:  -وضعت الضَّ

فتخلصت العرب من هذا الثقل بالتَّسكين،  ولكن فيه ثقاًل، "يكتُب "مثل  "يدعوُ "

 ."يدعو إلى الخير"فقالوا: 

ة ومنعها من الظهور،  مَّ فالسكون المجلوب للتخلص من الثقل غطَّى الضَّ

رة منَع من ظهوره  ة المقدَّ مَّ فنقول يف إعرابه: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضَّ

 الثَِّقل.

لم ُيسبق بناصب  "يقضي"فاا "حقمحمد يقضي بال"وكذلك يف الياء، نقول: 

ة وقعت على آخره، يعني  مَّ ة، والضَّ مَّ فع الضَّ وال بجازم فهو مرفوع، وعالمة الرَّ

 "وقعت على الياء، فكان ُيمكن أن نتكلف ونظهرها ونقول 
ُ
يجلُس "كاا  "يقضي

ة على الياء "وينزُل  مَّ  -كما شرحنا من قبل-، لكن هذا فيه ثقل بسبب وقوع الضَّ

كون فتخلَّ  صت العرب من هذا الثقل بالتَّسكين، فقالت: يقضي بالحق، فالسُّ

ة ومنعها من الظهور، نقول:  مَّ  "يقضي"المجلوب للتَّخلص من الثقل غطَّى الضَّ

ر. ة المقدرة منَع من ظهورها التَّعذُّ مَّ  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضَّ

: الثِّقل، والثِّقل سيمنع إذن فالمانع يف المضارع المختوم بالواو والياء هو
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ة-الثَّقيل   مَّ يف النَّصب، ولهذا فإن  -وهو الفتحة-ولكنه لن يمنع الخفيف  -الضَّ

 "الفتحة ستظهر يف النَّصب، فيقال: 
َ
محمد لن يدعَو إلى الشر، ولن يقضي

 ."بالباطل

 "و "يدعوَ "فاا
َ
 فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. "يقضي

محمٌد لم يقِض بالباطل ولم "ى الجزم وجدنا أنَّ العرب تقول: فإذا جئنا إل

 ."يدُع إلى الشر

 "يدعو"فحذفت الواو من  "ولم يقْض  -محمد لم يدْع "وإذا وقفت قالت: 

 عالمًة للجزِم. "يقضي"وحذفت الياء من 

 فنقول: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة.

محمد لم يدْع ولم "دة الوقف العربية فإذا وقفَت تقُف بالسكون على قاع

 ."يقْض 

 "ويقضي -يدعو "وإذا وصلَت تصل بنفس الحركة الموجودة يف المضارع 

، فتبقى يف الوصل. فنقول:  "يدعو"فحركة العين يف  محمد لم يدُع إلى "هي الضمُّ

 ."لم يقِض بالباطل"الكسر، فتبقى، فنقول:  "يقضي". وحركة الضاد يف "الشر

 رع المختوم بالواو والياء:اذن المضا

فع فيه  : ضمة مقدرة.عالمة الرَّ

 : فتحة مقدرة.وعالمة النَّصب

 : حذف حرف العلة.وعالمة الجزم

 : الثقل.والمانع من الظهور هنا

 "صديقي"نعود مرة أخرى ونسأل عن االسم المضاف إلى ياء المتكلم كاا 
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 عالماته كلها مقدرة أم بعضها؟

فع والنَّصب والجر.الجواب: كلها مقدرة،   يف الرَّ

فع والنَّصب واالسم المقصور المختوم بأل  : كل عالماته مقدرة يف الرَّ

 والجر.

بعضها مقدر  "القاضي"واالسم المنقوص المختوم بياء قبلها كسرة كوو 

 وبعضها ظاهر:

فع والجر.  العالمات المقدرة: يف الرَّ

 والعالمة الظاهرة: هي النَّصب.

فع فيه: ضمة مقدرة. "يسعى"م بأل  كوو المضارع المختو  عالمة الرَّ

 وعالمة النَّصب: فتحة مقدرة.

 وعالمة الجزم: حذف حرف العلة. ولكن هل هي مقدرة أو ظاهرة؟

ماع بين   ؟"يسعَ "و "يسعى"هل هناك فرق يف النطق والسَّ

 الجواب: نعم فيه، فالعالمة ظاهرة.

فع و النَّصب فيه مقدرة، وأما عالمة إذن المضارع المختوم بألف عالمة الرَّ

 الجزم فظاهرة.

بعض عالماته ظاهرة  "يدعو"و "يقضي"والمضارع المختوم بواو أو ياء كوو 

 وبعضها مقدر:

فع: مقدرة.  عالمة الرَّ

 وعالمة النَّصب: ظاهرة.
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 وعالمة الجزم: ظاهرة. 

 إذن فها الجدول تنحصر فيه عالمات اإلعراب المقدرة.

 

 

-على تقسيِم عالماِت اإلعراِب إلى عالماِت إعراٍب ظاهرة فهذا هو الكالم 

رة  -وهذا هو األصل واألكثر يف المعَربات وهي -وإلى عالماِت إعراٍب مقدَّ

 وذكر المصنَّف أهنا تأيت يف خمسة أبواب. -قليلة

 ننتقل إلى التَّقسيم اآلخر لعالماِت اإلعراب وهو: تقسيمها إلى أصليَّة وفرعيَّة.
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م تقسيًما هخًرا باعتبار األصالة والفرعيَّة الى:فعالمات   اإلعراب تقسَّ

 عالمات إعراب أصليَّة. -

 وعالمات إعراب فرعيَّة. -

 ما معنى أصليَّة؟

يعني األكثر يف عالمات اإلعراب أن تكون هكذا، فأكثر المعربات من األسماء 

 والفعل المضارع هذه عالمات إعراهبا، وهي:

ة: للرفع. مَّ  الضَّ

 الفتحة: للنصب.و

 والكسرة: للجر.

 والسكون: للجزم.

طبًعا سواء كانت هذه العالمات ظاهرة أو مقدرة فكلها تسمى أصليَّة، فبما أنَّ 

ة فهي عالمة أصليَّة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. وبما أن  مَّ فع هي الضَّ عالمة الرَّ

الجر هي الكسرة فهي عالمة النَّصب هي الفتحة فهي عالمة أصليَّة، وبما أن عالمة 

عالمة أصليَّة. وبما أن عالمة الجزم هي السكون، فهي عالمة أصليَّة. فهذا هو 

 األكثر وهو األصل.

فع، وهي عالمة  "الرجُل "فاا "جاء الرجُل "تقول مثاًل:  به ضمة دالَّة على الرَّ

 أصليَّة.

المة عالمة النَّصب الفتحة، وهي ع "الرجَل "فاا  "أكرمُت الرجَل "وتقول: 

 أصليَّة.
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جلِ "وتقول:   عالمة الجر الكسرة، وهي عالمة  "الرجلِ "فاا  "مررُت بالرَّ

 أصليَّة.

ة، فهذه  "يعمُل "، فاا "الرجُل يعمُل بنشاطٍ "وتقول:  مضارع معرب وعليه ضمَّ

 عالمة رفٍع أصليَّة.

معرب وعليه فتحة، عالمة  "يعمَل "، فاا "الرجُل لن يعمَل هذا اليوم"وتقول: 

 أصليَّة. نصٍب 

مضارع معرب عليه سكون،  "يعمْل "فاا  "الرجُل لم يعمْل هذا اليوم"وتقول: 

 عالمة جزٍم أصليَّة.

 :[29]الفتح:  {ٱ ٻ ٻٻ }سبحانه: -قال 

 معرب وعليه ضمة عالمة رفع.  "محمدٌ "فاا 

 معرب وعليه ضمة عالمة رفع. "رسوُل "و

 اسم معرب وعليه كسرة عالمة جر. "اهلل"و

 :[75]األعراف:  {ڃ ڃ ڃ چ چ چچ }نه: سبحا-قال 

 معرب عليه فتحة، عالمة نصب. "صالًحا"

 : معرب عليه ضمة، عالمة رفع."مرسٌل "

 هذا معرب عليه كسرة، عالمة جر. "ربِّ ": كلمة "من ربِّه"

 :[91]النحل:  {چ چ چ چ ڇ }قال سبحانه: 

 مضارع معرب وعليه ضمة عالمة رفع. "يأمرُ "

، [73]النساء:  {ۅ ۉ ۉ ې ېۅ  }سبحانه: -وقال 
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 مضارع معرب وعليه فتحة، عالمُة نصٍب. "أفوزَ "

 "تأكْل "، [73]األعراف:  {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ }سبحانه: -وقال 

 مضارع معرب وعليه سكون، عالمة جزم.

هذا هو األصل يف أغلب الكلمات المعربة من األسماء المعربة والمضارع 

 المعرب.

 مضارع:فأغلب المعربات من األسماء وال

ة. مَّ فع فيه: الضَّ  عالمة الرَّ

 عالمة النَّصب فيه: الفتحة.

 عالمة الجر فيه: الكسرة.

 عالمة الجزم فيه: السكون.

 ألنَّ األصل يف الشيء هو األكثر فيه. "أصليَّة"فسموا هذه العالمات 

هناك أبواب قليلة وهي سبعة فقط؛ وجودوا فيها عالمات إعراب أخرى 

إن شاء اهلل يف الدرس القادم -يَّة، وهي التي سنتكلم عليها فسموها عالمات فرع

 ألنَّ الوقت انتهى.

جزاكم اهلل خيًرا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.
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الُم َعل الُة والسَّ  َربِّ الَعاَلِمين، والصَّ
ِ
ى نبينا محمٍد َوَعَلى َآلِِه الحمُد هلل

ا بعد:  َوأصَحابِِه َأْجَمِعين، أمَّ

 عليكُم ورحَمُتُه َوَبَرَكاُته، َوَحيَّاُكُم اهلُل َوَبيَّاُكُم َأيَُّها الُمشاِهدون 
ِ
َفَساَلُم اهلل

رِس التَّاِسع مِن َشرِح كَِتاِب  .. بياٌن  "الُمَوطُأ فِي اإِلعراِب "والمشاِهدات يف هذا الدَّ

طريقِة اإِلعَراِب لشارحه، ونحن يف ليلة األربعاء الحادي َعشر مِن َشهِر رَجٍب مِن ل

َسنَِة تِسٍع َوَثالثين وأربعمائة وألف يف األكاديمية اإلسالميَّة المفتوحة، وهذا 

ياض. رُس ُيعقد يف مدينة الرِّ  الدَّ

َمِة الثَّامنة، رِس الماضي كنَّا قد تكلمنا َعن الُمَقدِّ وكان الكالُم فيها على  يف الدَّ

رِس الماضي  منَا الكالَم على َعالماِت اإلعراِب َعلى الدَّ َعالماِت اإلعراِب، َوَقسَّ

رِس.  َوَعلى َهَذا الدَّ

ل لعالماِت اإلعراِب َوُهَو  رِس الماضي تكلمنا على التَّقسيم األَوَّ يف الدَّ

 تقسيمها إلى:

 عالمات إعراب ظاهرة. -

رة.وعالمات إعراب ُمقَ  -  دَّ

على تقسيم عالمات اإلعراب إلى:  -بإذن اهلل تعالى-ويف هذا الدرس سنتكلم 

 .أصليٍَّة وفرعيَّةٍ 
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 :فعالمات اإلعراب تنقسم باعتبار األََصالِة والَفرعيَّة الى

 عالماُت إعراِب أصليٍَّة. -

 وعالماُت إعراٍب فرعيٍَّة. -

 عالماٍ  أصليٍَّة وفرعيٍَّة(.)تقسيمها إىل يقول المصنف:  -كما قرأنا-ويف ذلك 

 ُثمَّ َذَكَر عالماِت اإلعراِب األَصليِة والَفرِعَيِة يف هذا الجدول المعروض.

 :فعالماُت اإلعراِب األصلية َكَما َدَرسنَاَها ِمن َقبُل ِهيَ 

ُة للرفع. -  الضمَّ

 والفتحُة للنَّصِب. -

- .  والكسرُة للجرِّ

كوُن للجزم. -  والسُّ

: أنَّها األكثر يف الُمْعَرَباِت، فأكثُر الُمْعَرَباِت مَن األسماِء صليَّةومعنى كونها أ

واألفعاِل الُمَضاِرَعة عالماُت إِعرابَِها هذه العالمات، فأكثر األسماء عالمة الرفع 

ة، وعالمة النَّصب فيها الفتحة، وعالمة الجرِّ فيها الكسرة. مَّ  فيها الضَّ

مة. فرتفع "جاء محمدٌ ": تقول مثاًل   ه بالضَّ

 . "فتنصبه بالفتحة "أكرمُت محمًدا"أو 

 فتجره بالكسرة. "سلمُت على محمدٍ "أو 

 .[2]الفاتحة: {پ پ پ پ }قال سبحانه: 

 : َرَفَعُه بالضمة."الحمدُ "

  
ِ
ه بالكسرِة."هلل  : اسم اهلل جرَّ
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 .[75]األعراف: {ڃ ڃ ڃ چ چ چچ }قال تعالى:  

 ِة.: َنَصَبُه بالفتح"َصالًِحا  "فاا 

ْرَسٌل  " مِة."مُّ  : َرَفَعُه بالضَّ

ُه بالكسرِة."ربِّ "  : َجرَّ

مة، وعالمُة نصبها الفتحة،   وكذلك أكثر األفعال الُمضارعة َعالَمُة َرفِعَها الضَّ

كون.  وعالمُة َجزمها السُّ

 بالضمة. "يدرُس "فرتفع الفعَل  "محمٌد يدرُس باجتهادٍ "فتقول: 

 فتنصبه بالفتحة. "لن يدرَس هذا اليوم"وتقول: 

 فتجزمه بالسكون. "لام يدرْس هذا اليوم"وتقول: 

مضارع مرفوع؛ ألنَّه غير مسبوق  "يحكمُ ". "إنَّ اهلَل يحكُم بالعدلِ "تقول: 

 بناصب وال بجازم، وعالمة الرفع الضمة.

 "فأفوزَ "، [73]النساء: {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې }قال تعالى: 

 هذا مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

ُمضارع  "تأكْل ". [73]األعراف: {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ }ل تعالى: قا

كون.  مجزوم، وعالمة جزمه السُّ

يها:  فأكثُر األسماِء واألفعاِل الُمْعَرَبة عالمات إعراهبا هذه العالمات التي نسمِّ

 .العالمات األصلية

َيت فرعيَّة؛ ألنَّها قليلة، فهي ُمنحَ  ا عالمات اإلعراب الفرعيَّة َفُسمِّ ِصَرة يف وأمَّ

َيت فرعيَّة ألَن  سبعة أبواب: خمسة منها أسماء، واثنين من الفعل المضارع، وسمِّ
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 الفرع بالنِّسبة لألصل قليل.

وهنا أيًضا  ؛ ألنَّها تنوب عن العالمات "عالمات اإلعراب النِّيابيَّة"وسمُّ

اللة على األحكام اإلعرابيَّة، فأنت يف األسماء الخمسة   تقول: األصليَّة يف الدَّ

مرفوع من الواو، فالواو دلَّ على ُحكِم الَكلَِمِة  "أبوك"فنعرف أنَّ  "جاء أبوك"

وها  فع، فلهذا سمُّ اللِة على الرَّ ة يف الدَّ مَّ فع، يعني: أنَّ الواو نابت عن الضَّ َوُهَو الرَّ

 ."عالمات اإلعراب النِّيابيَّة"أيًضا 

هي عالماٌت قليلٌة محصورٌة يف : أنَّ عالمات اإلعراِب الَفرعيَّة والخالصة

 سبعة أبواب، وهي األبواب الموجودة يف الجدول.

 نقر ها إجمااًل ثم نشرحها باًبا باًبا.

 :فأبواب العالمات الفرعية

ل: األسماء الخمسة.  الباب األوَّ

 الباب الثاين: المثنَّى.

الم. ر السَّ  الباب الثالث: جمُع المذكَّ

ابع: جمع المؤنَّ   الم.الباب الرَّ  ث السَّ

رف.  الباب الخامس: الممنوع من الصَّ

 فهذه خمسة من األسماء.

ابُِع من األفعال المضارعة ادس والسَّ  والسَّ

ادس: األفعال الخمسة.  فالباب السَّ

ابِع: الُمضاِرع المعتل اآلخر.  والباب السَّ
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 نأخذها باًبا باًبا ونشرحها وُنطبُِّق عليها. 

ل من أب واب عالماِت اإلعراِب الفرعيِة، وهو: باب األسماء فنبدأ بالباب األوَّ

 الخمسة.

تها الَعرُب األسماء الخمسة  -وهم أهل اللغة-: هي خمسة أسماء َخصَّ

ة هبا، وهي:   ."أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال"بعالمات إعراب خاصَّ

 فااألب واألخ معروفان. -

ا  - يف اللغة أنَّهم أقارب المشهور  -ويقال: الحمو- "الحم"فاا  "حموك"أمَّ

ه،  ه، وأوالد عمِّ ه، وأخيه، وعمِّ وجة، فأقارب الزوج كأبيه، وجدِّ الزوج بالنِّسبة للزَّ

وج هم أحماٌء لزوجته، يقال للذكر:  ه، وأخواته؛ كل أقارب الزَّ  "حٌم أو حموٌ "وأمِّ

 ."حماةٌ "واألنثى 

ا أقارب الزوجة بالنسبة للزوج فالمشهور يف اللغة أنَّ  هم: َأخَتاٌن، أبوها، وأمَّ

ها، وأقارهبا؛ كلهم َأْخَتاُن الزوِج، فيقال للذكر:   "َخَتنٌ "أمها، أخوها، أختها، عمُّ

 ."َخَتنةٌ "واألنثى 

، ومن ذلك قول النَّاِس "أحماء"وقيل: إنَّ أقارب الزوجة قد ُيطلق عليهم 

 ."حمايت"اليوم عن أمِّ الزوجة أنَّها 

ا َلفُظ  هر"وأمَّ فهو عام  ألقارب الزوج وأقارب  "أصهارٌ "ه وجمع "الصِّ

 الزوجة؛ كلهم أصهاٌر لبعضهم.

 ."الحم"فهذا معنى 

ا  -  فمعناه: فُمَك. "فوك"وأمَّ

ا  - أي: صاحب مال.  "ذو مال"بمعنى صاحب، ُيقال:  "ذو"فاا  "ذو مال"وأمَّ
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 يعني: َصاِحُب علٍم، وهكذا.. "ذو علم"أو 

تها ال  :عرُب وهم أهل اللغة بإعراٍب خاصٍّ هبافهذه األسماء الخمسة خصَّ

 ."أبوك، أخوك، ذو مال": يجعلون فيها الواو ففي الرفع

 ."أباك، أخاك، ذا مالٍ ": يجعلون فيها األلف ويف النَّصب

 ."أبيك، أخيك، ذي مالٍ ": يجعلون فيها الياء ويف الَجرِّ 

 ."جاء أبوك، ونجح أخوك": يقولون يف الرفع

 ."أباك، ورأيُت أخاك أكرمُت ": ويف النَّصب

 ."سلمُت على أبيك، ومررُت بأخيك": ويف الَجرِّ 

 فعالمة الرفع فيها: الواو.

 وعالمة النَّصب: األلف.

 وعالمة الجر: الياء.

 وكذلك نحن إذا تكلمنا يجب أن نلتزم بذلك.

 :ومعنى ذلك

فُع. قال أنَّك إذا رأيَت الواو يف هذه األسماء الخمسة فتعلم أنَّ ُحكَمَها الرَّ  -

هنا َمرفوعة؛ ألهنا  "أبونا "فكلمة:  [23]القصص: {ڃ ڃ چ }تعالى: 

 ُمبتدأ.

ک ک گ گ  }وإذا رأيَت فيها األلف: علمَت أنَّها منصوبة، قال تعالى:  -

 .[8]يوس : {گ

 وإذا رأيَت فيها الياء علمَت أنَّها مجرورة، وهكذا. -
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 -بالواو واأللف والياء-عراب إال أنَّ هذه األسماء الخمسة ال ُتعرب هذا اإل 

 إال بُِشُروٍط:

ا أن تكون ُمضافة لغيِر ياِء المتكلم، مثل:  -  ."أبوك، أبوه، أبوها، أبوهم"إمَّ

أبو محمد، أبو األوالد، أبو األفكار، "أو ُمضافة إلى اسٍم ظاهر غير ضمير  -

 ."أبو بكر

ل َعالماِت فتبقى على أص "أٌب، األُب "فلو لم تكن ُمضافًة كأن تقول: 

أٍب( أو  –أًبا  -اإلعراِب األصليَّة وُتعرب بعالماِت إعراٍب أصليٍَّة، فتقول: )أٌب 

األِب( حتى ُتضاف إَِلى َغيِر َياِء الُمَتَكلِّم، فإن ُأضيَفت إلى ياء  –األَب  -)األُب 

فال تكن من األسماء الخمسة، وال ُتعَرب هذا  "أبي وأخي"المتكلم وقلت: 

رة، فاالسم المضاف  اإلعراب؛ بل تعود إلى ما ذكرناه يف عالمات اإلعراب الُمقدَّ

رٍة مثل:  إلى َياِء الُمَتَكلِّم ُيعرب بعالماِت إعراٍب أصليٍَّة ُمَقدَّ

رٍة."جاء أبي" - ٍة ُمقدَّ  : َمرفوٌع بضمَّ

رٍة. "أكرمُت أبي -  منصوٌب بفتحٍة ُمقدَّ

رة. "سلمُت على أبي" -  مجرور بكسرة ُمقدَّ

 ؟"ذو"و "أخوك"لماذا وضعنا الواو يف  "أخوك ذو علم": لسؤا

 ألنَّه مبتدأ.  "أخوك"

 خرب مرفوع؛ فلهذا وضعنا فيهما الواو. "ذو علم"

كاَن أبوَك َذا "التي ترفُع المبتدَأ وتنصُب الخربَ؛ فنقول:  "كان"إذا أدخلنا  -

 ."ِعلمٍ 

 لرفع.ترفع المبتدأ: أي: تضع فيه عالمة ا "كان"فاامعنى أنَّ 
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ومعنى أنَّها تنصب الخرب: تضع فيه عالمة النَّصب. فكل كلمة ُتعطيها عالمة 

 إعراهبا الصحيحة.

أي: جعلت  "أباك"، نصبَت "إنَّ أباَك ذو علمٍ ": فنقول "إنَّ "وإذا أدخلنا  -

أي: وضعت فيه عالمة رفع  "ذو علم"فيها عالمة النَّصب وهي األلف. ورفعت 

 وهو الواو.

ظننُت أباَك ذا "التي تنصب المبتدأ والخرب مًعا فنقول:  "ظننُت "ا إذا أدخلن -

َذا "أباك أي: وضعت فيه عالمة النَّصب وهي األلف، ونصبت ". فنصبَت "علمٍ 

 أي: وضعت فيه عالمة النَّصب وهي األلف. "ِعلمٍ 

 هذا الباب األول وهو األسماء الخمسة.

 إلعراِب الفرعيَّة وهو: المثنى.ننتقل إلى الباب الثاين مِن أبواِب عالماِت ا

: هو ُكلُّ اسٍم َدلَّ على اثنين أو اثنتين بزيادِة ألٍف ونوٍن أو ياٍء ونوٍن كاا والمثنى

مجتهدة: "و "هند: هندان"و "مجتهد: مجتهدان"و "محمد: محمدان"

 ."مجتهدتان

 كذلك وضعت العرب يف الُمثنى عالمات إعراب خاصة به:

 ."جاء المحمدان، ونجح المجتهدان"ه األلف: : يجعلون فيففي الرفع -

أكرمت "و  "رأيت المحمدين"والجر يجعلون فيه الياء:  ويف النصب -

 ."مررت بالمجتهدين"و  "سلمُت َعَلى المحمدين"و  "المجتهدين

 فمهما رأيت المثنى وفيه األلف علمَت أنَّه مرفوع. 

 وًعا. ومهما رأيت المثنى وفيه الياء علمَت أنَّه ليس مرف

 إن ُسبَق بناصب فهو منصوب، وإن ُسبَق بجارٍّ فهو مجرور.
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 هذا أكيد مرفوع، فهو فاعل. "رجالن"فاا  "قال رجالن"مثال:  

 هذا مفعول به. "الذْين"، فاا  [29]فصلت: {ىئ ىئ ىئ }مثال: 

 عالمة الفرع يف المثنى: األلف.

 وعالمة النصب والجر: الياء.

 "رمُت المحمدين، وسلمُت على المحمدينجاء المحمدان، وأك": إذا قلنا

 لماذا لم نجعل النون هي عالمة اإلعراب؟

 )أحسن اهلل إليك..

 )ليس لها عالقة بعالمة اإلعراب(.

 ما عالمة اإلعراب؟

هي التي تتغير بتغير اإلعراب لكي تعرف اإلعراب، فتكون يف الرفع على شكل 

ألصلية )ضمة، فتحة، مختلف، ويف النَّصب على شكل مختلف، فالعالمات ا

كسرة، سكون(، كل ُحكم له عالمة ُتبيِّنه، لكن النَّون يف المثنى ثابتة ما تتغيَّر، ففي 

ويف الجر  "أكرمت المحمدين"ويف النَّصِب تقول:  "جاء المحمدان"الرفع تقول: 

، فهي ثابتة يف الرفع والنصب والجر فال تصلح "سلمت على المحمدين"تقول: 

 ؛ ألنَّها ما تغيَّرت.عالمة لإلعراب

 وكسرة النون يف المثنى كذلك ثابتة، فال تصلح عالمة إعراب.

 ما الذي تغير يف الرفع والنصب والجر؟

 يف الرفع: األلف. -

 ويف النصب والجر: الياء.
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يعني: الشيء الذي أعلمنا أنَّ المثنى مرفوع هو:  -: إنَّ عالمة اإلعرابفنقول

أنَّ المثنى َمنصوب أو مجرور هو: الياء. إذن هذه األلف. والشيء الذي أعلمنا 

 عالمة اإلعراب.

الم مفتوحة،  َفنُوُن الُمَثنَّى دائًما َمكُسورة، وسيأيت أنَّ ُنوَن جمع المذكر السَّ

 وهذا للتفريق بين المثنى، وجمع المذكر السالم. "المحمدوَن، المسلمونَ "تقول: 

 . وعالمة نصبه وجره: الياااء.: أنَّ المثنى عالمة رفعه: األلفالخالصة

 "الوالداِن راضيانِ "أعرب: 

 : مبتدٌأ مرفوٌع، وعالمُة َرفعِه األلف؛ ألنَّه ُمَثنَّى."الوالدانِ "

 : خربٌ مرفوٌع، وعالمُة َرفِعِه األلف؛ ألنَّه ُمَثنَّى."راضيانِ "

 لَكسِر.ونون الُمَثنَّى المكسورة ال عالقة لها باإلعراِب، فهي نوٌن ُمالِزَمٌة ل

 ."كاَن الوالدان راضيينِ ": على المثال، تقول "كان"أدخل 

 ."إنَّ الوالدْيِن راضيانِ ": التي تنصب وترفع، فتقول "إنَّ "أدخل 

ظننُت الوالدْيِن ": التي تنصب المبتدأ والخرب، تقول "ظننُت "أدخل 

 ."راضيْينِ 

 نقول: ارفع: أي ضع عالمة رفع.

 انصب، أي: ضع عالمة نصب.

.ُجرَّ   ، أي: ضع عالمة جرٍّ

الم.  الباب الثالث مِن أبواِب عالماِت اإلعراِب الفرعيَّة: جمع المذكر السَّ

الم : كلُّ اسٍم َدلَّ َعلى أكثر مِن اثنين بزيادة واٍو ونون، المراد بجمع المذكر السَّ
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 ."مجتهدون -مجتهد "و  "محمدون -محمد "أو ياء ونون. مثل:  

ة هبا:العرب وضعت له عالمات إع  راب خاصَّ

: يجعلون فيه الواو، يقولون: جاء المحمدون، ونجح ففي الرفع -

 ."المجتهدون

: يجعلون فيه الياء، فيقولون:  - رأيُت المحمدين، "ويف النَّصب والجرِّ

 ."سلمُت على المحمدين، ومررُت بالمجتهدين"، و"وأكرمُت المجتهدين

الم  ر السَّ  لنجعله عالمة اإلعراب؟ ما الذي تغيَّر يف جمع الُمذكَّ

فع فع هي الواو.يف الرَّ  : الواو. فنقول: عالمة الرَّ

 : الياء. فنقول: عالمة النَّصب والجر هي الياء.ويف النَّصب والجر

ا، فال تكن عالمة  الم َفَثابَِتٌة رفًعا ونصًبا وجري ر السَّ ا النون يف جمع الُمذكَّ أمَّ

 إعراب.

ر ال الم؟ما حركة نون جمع الُمذكَّ  سَّ

نجح المجتهدوَن، أكرمُت المجتهديَن، مررُت ": الفتح. تقول: الجواب

 . "بالمجتهدينَ 

الم ال عالقة لهما باإلعراب،  ر السَّ والنون وفتحة النون يف جمع الُمذكَّ

 فاإلعراب يف الواو والياء.

]هل  {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې }سبحانه وتعالى:  -قال

 .[28عمران: 

بالياء  "الكافرين"فرفعه بالواو. ونصب  "يتخذ"الفعل  فاعل "المؤمنون"فاا 

حرف  "، ألنَّ :من {ۅ ۉ ۉې }ألنه مفعول به منصوب. وأتى بالياء يف قوله 
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مضاف إليه مجرور وعالمة  "المؤمنينَ "اسم مجرور وهو مضاف. و "دون"جر، و

 جره الياء.

المهندسين "أو نقول:  "المهندسون مسافرون"سؤال: هل نقول 

 ؟"ينمسافر

 ألنَّه مبتدأ وخرب مرفوعان. "المهندسون مسافرون"الجواب: نقول: 

 ."كان المهندسون مسافرين"، فتقول: التي ترفع وتنصب "كان"أدخل 

 ."إنَّ المهندسين مسافرون"، تقول: التي تنصب وترفع "انَّ "أدخل 

ظننُت المهندسين "، فتقول: التي تنصب المبتدأ والخبر "ظننُت "أدخل 

 ."نمسافري

ها من عالمات اإلعراب.  نضبط عالمات اإلعراب، ثم نعطي كلَّ كلمة حقَّ

الم. الباب الرابع من أبواب عالمات اإلعراب الفرعيَّة:  جمع المؤنَّث السَّ

الم: كل اسٍم دلَّ على أكثر من اثنتين أو أكثر من اثنين  المراد بجمع المؤنَّث السَّ

اسطبل: "و "مجتهدة: مجتهدات" "هنٍد: هندات"بزيادة ألف وتاء، مثل: 

 ."اسطبالت

فع والنَّصب والجر؟  ما عالمات اعرابه يف الرَّ

. هل "جاء الهنداُت، وأكرمُت الهنداِت، وسلَّمُت على الهنداِت ": يقولون

الم هي عالمة اإلعراب؟  يصلح أن نقول: إنَّ األلف يف جمع المؤنَّث السَّ

فع والنَّ  فع ال يصلح؛ ألنَّها ثابتة يف الرَّ صب والجر، والتاء كذلك ثابتة يف الرَّ

 والنَّصب والجر.

فع ة، تقول: فالذي تغير يف الرَّ مَّ  ."جاءت الهنداُت ": الضَّ
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أكرمُت الهنداِت وسلمُت على ": الكسرة، تقول: ويف النَّصب والجرِّ  

 ."الهنداِت 

ة، وعالفلهذا نقول مَّ الم هي الضَّ فع يف جمع المؤنَّث السَّ مة الجر : عالمة الرَّ

 هي الكسرُة، وعالمة النَّصب هي الكسرُة.

ا عالمة الجر وهي الكسرة  ة فهي عالمة أصلية، وأمَّ مَّ فع وهي الضَّ ا عالمة الرَّ أمَّ

الم وهي الكسرة فهي  فهي عالمة أصليَّة، وأما عالمة النَّصب يف جمع المؤنَّث السَّ

 عالمة فرعيَّة.

الم فيه عالمة   فرعيَّة واحدة وهي عالمة النَّصب.إذن جمع المؤنَّث السَّ

 .[44]العنكبوت:  {ٻ ٻ} قال تعالى: 

 فعل ماض. "خلق"

 فاعل. "اهلل"

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة. "السماواِت "

أعطيناها عالمة  "السماواِت "ولكن يف  "السماواِت ": معطوفة على "األرَض "

 بها الفتحة وهي أصلية.أعطيناها عالمة نص "األرَض "نصبها الكسرة، بينما 

ة، وعالمة النَّصب والجر الكسرة. مَّ فع الضَّ  إذن عالمة الرَّ

ألهنما مبتدأ  "مخلصاٌت "و "معلماُت "، رفعنا "المعلماُت مخلصاٌت "نقول: 

ة. مَّ  وخرب مرفوعان بالضَّ

. "كانت المعلماُت مخلصاٍت "، فتقول: التي ترفع وتنصب "كان"أدخل 

ة، ونصبنا  يعني "المعلماُت "فرفعنا  مَّ فع الضَّ  "مخلصاٍت "وضعنا عليها عالمة الرَّ

 يعني وضعنا عليها عالمة النَّصب وهي الكسرة هنا. "كان"خرب 
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 بتنوين. "مخلصاٍت "بضمة دون تنوين، وقلنا  "المعلماُت "سؤال: لماذا قلنا 

ف باا)ال((. "المعلمات")ألنَّ   معرَّ

باا )ال(، لو حذفَت )ال( تقول  منع تنوينه كونه معرف "المعلمات"ألنَّ يف 

 ."معلماٌت "

 ولهذه يقولون:

 ثالثة أعداء ال تجتمع: )ال( واإلضافة، والتنوين.

ا أن تأيت بالتنوين  -  فيزول )ال( واإلضافة. "قلمٌ "فإمَّ

 فيزول التنوين واإلضافة. "القلمُ "أو تأيت باا )ال(  -

 تنوين.باإلضافة، فيزول )ال( وال "قلُم محمدٍ "أو تقول:  -

 "كانت المعلماُت مخلصاٍت "فقولك 

 ."إنَّ المعلماِت مخلصاٌت "، فتقول: التي تنصب وترفع "انَّ "أدخل 

ظننُت المعلماِت "فتقول:  التي تنصب المبتدأ والخبر، "ظننُت "أدخل 

 ."مخلصاٍت 

وهو: االسم  ننتقل الى الباب الخامس من أبواب عالمات اإلعراب الفرعيَّة،

 رف.الممنوع من الص

 ما المراد بالصرف هنا؟

 الجواب: التنوين.

ذكرنا يف أول الكتاب أنَّ التنوين من خصائص األسماء، فهو من العالمات التي 

ن، فاالسم فقط هو الذي  ن، والحرف ال ُينوَّ ُتميِّز االسم عن غيره، فالفعل ال ُينوَّ
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ن.  ن، فاألصل يف األسماء أنَّها ُتنوَّ  ُينوَّ

ينة األسماء، ألن األسماء أشرف الكلمات، فأنت إذا قلت : التنوين زويقولون

ة  "محمد"مثاًل كلمة  مَّ فهي تنتهي بحرف الدال، فإذا رفعتها فإن عالمة رفعها الضَّ

ة تنوينًا "جاء محمدُ " مَّ والمراد بالتنوين: نون ساكنة تلحق آخر -، ثم تضع بعد الضَّ

ة الدال، فتضع  -االسم بعد الدال نون ساكنة، فتقول فآخر شيء يف االسم هو ضمَّ

 فهو نون ساكنة تلحق آخر االسم. "محمُدْن: محمدٌ "

ة لوجود الغنَّة فيه.والتنوين هو  : صويٌت يخرج من الخيشوم، وفيه لذَّ

وا؛  نوا األصوات أو َيمدُّ فتجد أن المنشدين والملحنين إذا أرادوا أن ُيحسِّ

ة فيهما، فالنون زينة لألسماء فال فيمدون حروف المدِّ والنون والميم لوجود الغنَّ 

 ."محمدُ "أجمل من قولك  "محمدٌ "شكَّ أنَّ قولك 

إال أنَّ هناك أحَد عشر اسًما منعتها العرب من التنوين عقوبة لها؛ ألهنا ذهبت 

ن، فجعلتها العرب مثل األفعال التي ال  تتشبَّه باألفعال، واألفعال كما نعرف ال ُتنوَّ

ن.  ُتنوَّ

ن:من هذه األس  ماء الممنوعة من الصرف التي ال ُتنوَّ

 ."مفاعيل"أو  "مفاعل"كلُّ اسم على وزن  -

 ."مساجد، منابر، مصانع"مثل:  "مفاعل"على وزن 

 ."مناديل، قناديل، مصابيح، عصافير"، مثل: "مفاعيل"على وزن 

ڦ ڦ ڦ  }، قال تعالى: "مساجدٌ "وال تقول:  "هذه مساجدُ "تقول: 

ن ألنَّها ممنوعة من "صوامعٌ "ا قال ، م[41]الحج:  {ڄ ڄ ، لم تنوَّ

ا "مفاعل"الصرف على وزن   منونة؛ ألهنا غير ممنوعة من الصرف. "بيعٌ ". أمَّ
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إبراهيم، ": الَعَلم األعجمي سوى الثالثي، مثل: ومن الممنوع من الصرف -

وإسماعيل، وإسحاق، ويوسف، وجربائيل، وإسرافيل، وجورج، وجوجل، 

قال "هذه أعالم أعجميَّة كلها ممنوعة من الصرف. تقول:  ،"واشنطن، باريس

 ."محمٌد، وقال إبراهيمُ 

رف - : العلم المؤنَّث سوى الثالثي: يعني أسماء ومن الممنوع من الصَّ

ة "النساء، وكل علم فيه عالمة تأنيث، مثل:  نورة، فاطمة، عائشة، سعاد، زينب، مكَّ

 ."هذا علم مدينة مؤنث بالتاء-

أكرب، "، مثل: "أفعل": الوصف الذي على وزن منوع من الصرفومن الم -

 "محمٌد أحسُن من زيدٍ ". تقول: "أصفر، أجمل، أقبح، أطول، أقصر، أقرب، أبعد

ن. "أحسنٌ "ما تقول   ألنه ممنوع من الصرف فال ُينوَّ

 :عالمات اعراب الممنوع من الصرف

 "براهيمَ جاء إبراهيُم، وأكرمُت إبراهيَم، وسلمُت على إ"تقول: 

ة. مَّ فع: الضَّ  فعالمة الرَّ

 وعالمة النَّصب والجر: الفتحة.

 ."جاءت عائشُة، وأكرمُت عائشَة، وسلمُت على عائشةَ "تقول: 

ن، وُيجرُّ بالفتحة نيابة عن الكسرة، يعني أنَّ  إذن الممنوع من الصرف ال ُينوَّ

 ومن الكسرة.العرب حرموه من ميزتين من خصائص األسماء، فمنعوه من التنوين 

ة، وهي أصلية. مَّ فع يف الممنوع من الصرف: الضَّ  فعالمة الرَّ

 وعالمة النَّصب: الفتحة، وهي أصلية.

 وعالمة الجر: الفتحة، وكون الفتحة عالمة للجرِّ فهي عالمة فرعيَّة.
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الباء  "بأحسنَ "، [86]النساء:  {ی جئ حئ مئ ىئ يئ }قال تعالى:  

على وزن  "أحسن"ألن  "بأحسنٍ "م يقل ول "بأحسنَ "حرف جر، ومع ذلك قال 

ه بالفتحة وتقول:  "أفعل"  ."بأحسنَ "فهو ممنوع من الصرف، فتجرُّ

 ."عائشةٌ "ما تقول  "-رضي اهلل عنها -روت هذا الحديث عائشةُ "تقول: 

 ."عائشةً "ما تقول  "أحبُّ عائشَة أمَّ المؤمنين"وتقول: 

 اهلل عن عائشةَ "وتقول: 
َ
 ."شةٍ عن عائ"ما تقول  "رضي

نَّاه، ألنَّه مصروف  "صلى اهلل وسلم على محمدٍ "تقول:  جررناه بالكسرة ونوَّ

 فُيجر بالعالمة األصلية للجر وهي الكسرة.

صلى اهلل وسلم على محمٍد وإبراهيَم "تقول:  "إبراهيم"إذا عطفت عليه 

 ."وإسماعيَل وإسحاَق 

اهلل وسلم  صلى"وهو اسم عربي مصروف، تقول:  "صالح"إذا عطفَت عليهم 

، فكل كلمة تعطيها "على محمٍد وإبراهيَم وإسماعيَل وإسحاَق وصالٍح ويعقوَب 

ها من عالمات اإلعراب.  حقَّ

فالخالصة: أنَّ األسماء الممنوعة من الصرف: أحَد عشَر اسًما منعتها العرب 

 من التنوين من الجر بالكسرة، فجرهتا بالفتحة.

 عالمات اإلعراب الفرعيَّة.هذه األسماء الخمسة التي تقع فيها 

 بقي بابان وهما من األفعال المضارعة.

 : األفعال الخمسة.الباب السادس من أبواب عالمات اإلعراب الفرعيَّة

: كل فعل مضارع اتَّصلت به واو الجماعة كاا المراد باألفعال الخمسة

طبة كاا ، أو ياء المخا"يذهبان، تذهبان"أو ألف االثنين كاا  "يذهبون، تذهبون"



 

 190 
 يف اإلعراب املوطأشرح 

 

e 

g h 

f  

 ."تذهبين"

 هذه الضمائر الثالثة دائًما تجتمع يف األحكام.

فاألفعال الخمسة هي: كل فعل مضارع )فيخرج الفعل الماضي، والفعل 

األمر(، وقد خرجا من قبل ألنَّهما ال يدخلهما حكم إعرابي أصاًل، فاألحكام 

ة بالفعل المضارع.  اإلعرابية خاصَّ

فعل  {چ } [136ساء: ]الن {چ چ چ ڇ ڇ }قال تعالى: 

ماٍض اتَّصَلت به واو الجماعة؛ فهذا ليس من األفعال الخمسة، وعرفنا أنَّه مبني 

ر. وقوله  هذا فعل أمر، وهو أيًضا ليس من األفعال  {چ }على الفتح المقدَّ

 الخمسة، وعرفنا من قبل أنه مبني على حذف النون.

 فاألفعال الخمسة ال تكون إال من الفعل المضارع:

يجلسون، وتجلسون، يفعلون "إذا اتَّصلت هبا واو الجماعة، كقولك:  -

 ."وتفعلون

 ."يجلسان وتجلسان، يفعالن وتفعالن"أو اتَّصلت هبا ألف االثنين كاا  -

 ."تجلسين وتفعلين"أو اتَّصلت هبا ياء المخاطبة كاا  -

 العرب كذلك وضعوا لها عالمات إعراب خاصة هبا:

فع: ُيثبتون فيه -  ."يذهبون، يذهبان، تذهبين"ا النون، مثل: ففي الرَّ

لن يذهبوا، لن تذهبوا، لم "ويف النَّصب والجزم فيحذفون منها النون، مثل:  -

 . ويف اإلمالء: نضع مكان الواو المحذوفة ألًفا."تذهبوا

لم ُيسبق بناصب وال بجازم؛  "يعملون"فاا  "الرجال يعملون بجدٍّ "فإذا قلت: 

 ه فعل مرفوع.إذن نثبت النون ألنَّ 
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 الرجال لن يعملوا هذا اليوم." تقول: "لن"أدخل  

 ."الرجال لم يعملوا هذا اليوم" ، تقول:"لووم"أدخل 

معنى ذلك أنك كلما رأيت فعاًل من األفعال الخمسة وفيه نون فمعنى ذلك أنَّه 

، مرفوع، وإذا رأيَت فعاًل من األفعال الخمسة ليس فيه نون علمَت أنَّه ليس مرفوًعا

ا منصوب إن ُسبَق بناصِب، أو مجزوم إن ُسبَق بجازم.  إمَّ

ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ }سبحانه وتعالى: -قال 

 ،[3 -1]البقرة  { ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 أثبت فيها النون ألنه مرفوع، فليس قبله ناصب وال جازم. {ٺ }فاا 

  {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ }ومثله قوله تعالى: 

، حذف النون ألنَّ الفعل يف [24البقرة: ] {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ }قال تعالى: 

 منصوب. {ىئ ىئ }مجزوم، ويف  {ېئ ىئ }

 مثال: إذا رأيَت أطفااًل يلعبون وأردتَّ أن تنهاهم عن اللعب. ماذا تقول لهم؟

 مجزوم وعالمة جزمه حذف النون. "ال تلعبوا"تقول: 

ًة طريفًة حدثت منذ سنوات طويلة، إذ كنُت جالًسا  يف وذكرُت يف ذلك قصَّ

، وكان معنا  نِّ مسجد ُأناقُش جماعة يف بعض األمور، وكان معنا بعض كبار السِّ

أحُد اإلخوة من باكستان، فكان هناك أطفال يلعبون يف آخر المسجد، فالتفت إليهم 

نِّ وقال لهم:  فاألخ الكريم الذي من باكستان بطريقة ال  "ال تلعبون"أحد كبار السِّ

 ."ال تلعبوا"شعوريَّة قال: 

نِّ لم يفهم ماذا حدث، لكنِّي فهمت أن األخ استغرب إثباَت  طبًعا كبيَر السِّ

 النُّوِن والفعل مجزوم.
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فَمن أكثَر من سماِع الفصيِح وقراءِة الفصيِح وحفِظ الفصيِح؛ ارتفعت عنده 

ليقُة، حتى صاَر َيستهجُن مثَل هذه األخطاء، والذي ُيكثر من االستماع للخطأ  السَّ

ليقة  وحفظ الخطأ يَّات أو من الكالم األعجمي تضُعف عنده السَّ سواء من العامِّ

حتى ال يستهجن مثل هذه األخطاء، وال يجد أنَّ نفسه تشمئز أو تنفر أو هتتز عندما 

 يسمع مثل هذه األخطاء.

أن األفعال الخمسة ُترفع بثبوت النون، وُتنَصب وُتجَزم بحذف  فالخالصة:

 النون.

 المضارع المعتل اآلخر. المات اإلعراب الفرعية:والباب األخير يف ع

ر، فالمعتل اآلخر هو ما كان  وهذا شرحناه من قبل يف عالمات اإلعراب المقدَّ

 ."َيْقِضي  "( كاا  ياءأو )  "يدعو  "( كاا  واوأو )  "َيْسَعى  "( كاا  ألفآخره ) 

 وعرفنا هناك عالمات اعرابه:

فع - ٍة فعالمة الرَّ رة منع من ظهورها التَّعذر مع األلف، والثَِّقل : ُيرفع بضمَّ مقدَّ

 مع الواو والياء.

: الفتحة المقدرة مع األلف للتعذر، والفتحة الظاهرة مع وعالمة النَّصب -

 الواو والياء.

محمٌد لم يسَع، ولم يدُع، ولم ": حذف حرف العلَّة، تقول: وعالمة الجزم -

كوِن، وإذا فتحذف حرف العلة عالمة للجزم، ف "يقضِ  إذا وقفَت وقفَت بالسُّ

 وصلَت وصلَت بالحركة التي كانت على الفعل قبل الجزم.

رس قد انقضى وانتهى، فنقف هنا ونكمل بعض الملحوظات  وألّن وقت الدَّ

ة المتعلِّقة بعالمات اإلعراب األصليَّة والفرعيَّة  رس  -بإذن اهلل تعالى-المهمَّ يف الدَّ

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. القادم، فإلى ذلك الحين  نستودعكم اهلل، والسَّ
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الم على نبيِّنا محمد، وعلى آله  الة والسَّ الحمُد هلل ربِّ العالمين، والصَّ

ا بعُد:  وأصحابه أجمعين، أمَّ

دات فسالُم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحيَّاكم اهلل أيُّها المشاهدون والمشاه

رِس العاشر من دروس شرح/  ، بياٌن لَِطِريَقِة "الموطأ يف اإلعراب"يف الدَّ

 اإِلعراِب، لشارحه.

واليوم نحن يف ليلة األربعاء الثَّامن عشر من شهر رجب، من سنة تسع وثالثين 

الم.-وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى  الة والسَّ  عليه الصَّ

رُس ُيعقد كالمعتاد يف مدينة نحن يف األكاديميَّة اإلسال مية المفتوحة، وهذا الدَّ

 حرسها اهلل.-الرياض

رس الماضي تكلَّمنا على المقدمة الثَّانية وكانت عن  -وهي األخيرة -يف الدَّ

 عالمات اإلعراب وانتهينا منها، والحمد هلل تعالى.

رس عالماِت  سنقرأ األمثلة التي ذكرها المصنِّف على -إن شاء اهلل-يف هذا الدَّ

سالة،  -بإذن اهلل-اإلعراب، ُثمَّ نقرأ التَّنبيهات التي ذكرها المصنِّف يف آخر هذه الرِّ

 فنبدأ بقراءة األمثلة التي ذكرها على عالمات اإلعراب.

يطان الرجيم، بسم اهلل الرحمن الرحيم.  )أعوذ باهلل من الشَّ
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الم على رسول اهلل، اللهمَّ  الة والسَّ اغفر لنا ولشيخنا  الحمُد هلل، والصَّ

 وللحاضرين وللمشاهدين.

 وفقه اهلل: )أمثلة على عالما  اإلعراب:-قال املصن ف 

 يفأبوك يقضي باِقيف(. -

طبًعا المصنِّف اختار هذه األمثلة لكي تكون أمثلًة على عالمات اإلعراب 

رة، فقوله:   "أبوك" فاا يفأبوك يقضي باِقيفاألصليَّة والفرعيَّة، والظَّاهرة والمقدَّ

سيكون مثااًل على عالمات اإلعراب الفرعيَّة؛ ألنَّه من األسماء الخمسة، والفعل 

رة؛ ألنَّه ُمضارع ُمعتِل اآَلِخر بالياء،  "يقضي" مثال على عالمات اإلعراب المقدَّ

 مثال على ما ُيعَرب بعالمات اإلعراب األصلية. "الحق"و

 ونسمع اإلعراب اآلن..

ُ وعالمة  فعه الواو نيابة عن الضَّمَّة؛ ألنَّه من األ"اال )يفأبوكيف: مبملِّأ مرفوع

 اخلمسة.

 يفيقضييف: فعل م ضا ع َمرفوع ُ وعالمة َ فع ه  الضَّمَّة املقِّ ةُ منع من ظهو ها الث قل(.

ما أعرهبا المصنف؛ ألنَّها ال تدخل يف عالمات اإلعراب  "بالحق"أما كلمة 

رة.  الفرعيَّة وال المقدَّ

 ف جرٍّ مبني على الكسر ال محلَّ له من اإلعراب.فالباء: حر

ه الكسرة."الحق"و  : اسم مجرور بالباء، وعالمة جرِّ

 ننتقل إلى المثال الثَّاين:

 )العصا من آيا  موسى عليه السالم(.

ًرا."العصا"  : هذا اسم َمقصور مختوم باأللف، فإعرابه سيكون ُمقدَّ
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 : جمع مؤنَّث سالم."آيات" 

رف؛ ألنَّه َعَلٌم أعجمي.: هذا ا"موسى"  سم منقوص، وأيًضا ممنوع من الصَّ

 )يفالعصايف: م بملِّأ مرفوعُ وعالمة  فعه الضَّمَّة املقَِّّ ةُ منع من ظهو ها الملَّعذُّ .

 يفموسىيف: م ضاف إليه جمرو ُ وعالمة جر ه الفملحة املقِّ ة منع من ظهو ها الملَّعذ (.

اء الُجملة، مرفوع ألنَّه ُمعَرب، وعالمة : مبتدأ؛ ألنَّه اسم وقع يف ابتد"العصا"

ة المقدرة، ألنه مختوم بألف، والذي منع من ظهورها التَّعذر  مَّ يعني -رفعه الضَّ

 االستحالة.

كون ال محلَّ له من اإلعراب."مِن"  : حرُف َجرِّ َمبني على السُّ

ه الكسرة، و "مِن": اسم مجرور باا"آيات" ُمضاف و  "آيات"وعالمة َجرِّ

رة منع من ظهورها  "سىمو" ه الفتحة المقدَّ ُمضاٌف إليه مجرور وعالمة جرِّ

ر.  التَّعذُّ

َعَلٌم  "موسى"وهذا خطأ؛ ألنَّ  )وعالمة جر ه  الكسرة املقَِّّ ة (ُيوجد يف المطبوع 

رف الذي ُيجرُّ بالفتحِة، إال أنَّ الفتحة هنا  أعجمي فيدخل يف الممنوع من الصَّ

رة؛ ألنَّ هذا ا  أي: مختوٌم بألف.-لَعلم األعجمي َمقصور ُمقدَّ

كون ال "على"هذه جملة ُدعائية،  "عليه السالم"و : حرف جر مبني على السُّ

ضمير متَّصل يف محلِّ جر بحرف  "عليه"محلَّ له من اإلعراب، والهاء المتَّصلة باا 

الم"مبني على الكسر.  "على"الجر  أنَّ المبتدأ: ُمبتدأ؛ ألنَّنا درسنا يف النَّحو  "السَّ

ٍد عن العوامل اللفظيَّة. فاا  جرَّ الهاء وانتهى عمله، فصار  "عليه"كلُّ اسم مجرَّ

الم" ًدا عن العوامل اللفظيَّة، يعني: لم ُيسبق بعامل لفظي، فصار  "السَّ اسًما مجرَّ

ر-مبتدأ  ة. -إال أنَّه مبتدأ مؤخَّ مَّ  مرفوع وعالمة رفعه الضَّ

ا خرب المبتدأ: فقد  الم"أخربنا عن أمَّ بأنَّه عليه، يعني على موسى، فالخرب  "السَّ
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م وهو   جملة دعائيَّة. "عليه السالم". وجملة "عليه"ُمقدَّ

 ننتقل إلى المثال التَّالي..

 )يفذهب الشَّابَّان إىل النادييف

 يفالشَّابَّانيف: فاعل مرفوعُ وعالمة  فعه األلف نيابة عن الضَّمَّة؛ ألنَّه مثنى.

 اسم جمرو ُ وعالمة جر ه الكسرة املقِّ ةُ منع من ظهو ها الث قل(. يفالنادييف:

ا قبل خطِّ اإلعراب، "ذهب" : هذا فعل ماٍض، فإعرابه سهٌل وواضح؛ ألنَّه ممَّ

 فعل ماٍض مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب. "ذهب"فنقول: 

ابَّان" فاعل َمرفوٌع،  : فاعل، ولكنه ُمثنى فنعربه إعراب المثنى، فنقول:"الشَّ

ة؛ ألنَّه ُمثنَّى. مَّ  وعالمُة َرفِعِه األلف نيابة عن الضَّ

كون ال محلَّ له من اإلعراب."إلى"  : حرُف َجرٍّ مبني على السُّ

رة، منع مِن  "إلى": اسم مجرور باا "النادي" ه الكسرة الُمقدَّ وعالمة جرِّ

ر مع األلف. ُظهورها الثِّقل؛ ألنَّ الثِّقل مع الياء والواو كما أنَّ   التَّعذُّ

 )يفاملسلمون َيسريون َعلى ه ًِّ يف.

 يفاملسلمون: مبملِّأ مرفوعُ وعالمة  فعه الواو نيابة عن الضَّمَّة؛ ألنَّه مجع مذكر سا،.

 يفهِّ يف: اسم جمرو ُ وعالمة جر ه الكسرة املقَِّّ ةُ منَع من ظهو ها الملَّعذُّ (.

ة؛ ألنَّه : هذا ُمبتدٌأ مرفوٌع، وعالمة "المسلمون" مَّ رفعه الواو نيابة عن الضَّ

 جمع مذكر سالم، فهو داخل يف عالمات اإلعراب الفرعيَّة.

يعني: داخل يف أبواب -: كان ينبغي أن ُنعرهبا؛ ألنَّ إعراهبا فرعي "يسيرون"

: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت "يسيرون"فنقول:  -العالمات الفرعيَّة

 مبني على السكون. -ألنَّه ضمير مبني-محل رفع  النون. والواو: فاعل يف
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 ، المكونة من الفعل والفاعل."يسيرون"خرب المبتدأ: جملة  

 : حرف َجٍر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب."على"

رة على األلف،  "على": اسم مجرور باا "هدى" ه الكسرة المقدَّ وعالمة جرِّ

ر   ستحالة.يعني: اال-منع من ظهورها التَّعذُّ

هنا نشرح أمًرا ربَّما يسأل عنه بعضكم، وهو: تنوين النَّصب الذي يوجد على 

 هذا اسم مقصور، فإعرابه تقديري واتفقنا على ذلك.  "، هًدى"هًدى"

رف أم مصروف  ؟لكن السؤال: هل هو ممنوع من الصَّ

: هو اسم مصروف؛ ألنَّ األلف التي فيه ليست ألف تأنيث، وإنَّما هي الجواب

، فهي "ُهَدى: َيهِدي"التي يف  "الياء"ألف من أصل الكلمة، فهي ألف ُمنقلبة عن 

حرف من أصل الكلمة، فليست ألف التَّأنيث التي ال تكون إال زائدة، ُتزاد على 

رف.  الكلمة فتمنع الكلمة من الصَّ

 إذن هي َمصروفة، ومن هذا أنَّها تقبل التَّنوين. 

أي: تلحق آخر حركة يف -اكنٌة تلحق آخر االسم : نوٌن سوالتَّنوين يف تعريفه

أي: خالية من -فتحة الدال؛ ألن األلف ساكنة  "هدى"وآخر حركة يف  -االسم

 الحركات.

نَت؛ ألنَّ هذا االسم  "هدى"فإذا وقفَت وقفَت بالسكون على  وإذا وصلَت نوَّ

ن، والنُّون ليس لها أي عالقة باإلعراب، فالتَّنوين هو: نون سا كنة تلحق آخر منوَّ

حركة يف االسم، ولكن ليس له عالقة باإلعراب، وآخر حركة عندنا هي الفتحة، 

فهذا هو تنوين صرف؛ ألنَّ  "ُهًدى"ساكنة، فنقول:  "نون"فضع بعد هذه الفتحة 

رف.  الكلمة َمصروفة وليست ممنوعة مَِن الصَّ
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 )يفصا  أصي ذا علٍميف.

مَّة املقِّ ةُ منع من ظهو ها حركة يفأصييف: اسم )صا ( مرفوع وعالمة  فعه الضَّ

 املناسبة لياال اململكلم.

يفذايف: صرب )صا ( منصوب وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفملحة؛ ألنَّه من األ"اال 

 اخلمسة(.

 . "ذا"إذن هذا المثال فيه اسم واحد من األسماء الخمسة وهو 

ا  من شرطها أن فليس من األسماء الخمسة؛ ألنَّ األسماء الخمسة  "أخي"أمَّ

أو  "أخوك، أخوها"تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم؛ كأن تضاف إلى ضمير: 

 ."أخو محمد، أخو األهوال"تضاف إلى اسم ظاهر، مثل: 

رة  ا إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنَّها ستدخل يف عالمات اإلعراب المقدَّ أمَّ

 كاألسماء التي ُتضاف إلى ياء المتكلم.

 ا كاماًل:ُنْعرُِب اِعَرابً 

: فعل ماٍض، نعربه إعراب األفعال الماضية، إال أنَّه ناسخ ناقص، "صار"

 ."ناسخ أو ناقص"فنزيد يف اإلعراب كلمة 

مبني على الفتح ال محل له من  -أو ناقص-: فعل ماٍض ناسخ "صار": فنقول

 اإلعراب، وهو يرفع اسمه وينصب خربه.

 عبارة عن كلمتين: "أخي"

ل:   هي: اسم.، و"أخ"األوَّ

 والثَّانية: ياء المتكلم، وهي: اسم.

 ما الذي حدث بين هذين االسمين؟
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 ."أخي"إلى ياء المتكلم فصارت  "األخ"الجواب: حدثت إضافة، فأضفنا  

 -ألنَّه ُمعرب وليس من المبنيَّات-: اسم )صار( َمرفوع "أخ"إعراب كلمة 

ة المقدرة، َمنََع من ظهورها حرك مَّ أو  -ة المناسبة لياء المتكلِّموعالمة رفعه الضَّ

 نقول: منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

ا مِن ضوابط اإلعراب : أنَّ كل ضمير اتَّصل باسم وذكرنا من قبل ضابًطا ُمهمي

 فهما ُمضاف وُمضاف إليه.

نة من  "أخي"إذن،   "ياء المتكلم"اسم )صار( وهو مضاف، و  "أخ"مكوَّ

كون. ُمضاف إليه يف محل  َجر مبني على السُّ

 : خرب )صار( منصوب وعالمة نصبه األلف؛ ألنَّه من األسماء الخمسة."ذا"

 : مضاف إليه."ِعلمٍ "

وقد ذكرنا يف شرح باب اإلضافة عندما تكلمنا يف شرح النَّحو، وقلنا: هناك 

أسماء تلزم اإلضافة يف اللغة العربية، يعني: كلما جاءت اعلم أنَّها مضاف وما 

، مثل: )كل، بعض، "األسماء المالزمة لإلضافة"عدها مضاف إليه، ويسموهنا ب

 التي هي من األسماء الخمسة(.-كال، كلتا، عند، لدى، ذا 

ابط نعرف أنَّ  مضاف بعد أن نعرهبا بحسب موقعها يف  "ذا" ومن هذا الضَّ

نصبه  الجملة، ويف الجملة التي لدينا ُتعرب على أنَّها خرب )صار( منصوب وعالمة

 األلف، ثم نقول: هو مضاف.

 : مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة."علم"و

شاهدت رجاًل ذا "، أو "رأيُت رجاًل ذا خلٍق "أو  "محمد ذو فضل": ولو قلت

 دائًما مضاف إليه. "ذا"، فما بعد "علمٍ 
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 ننتقل للمثال التالي...

 )يفاسملمعت  إىل ألَِّ وهو يمللو آياٍ  بيناٍ يف

م جمرو ُ وعالمة جر ه الفملحة نيابة عن الكسرة؛ ألنَّه اسم ممنوع من ألِّيف: اس

 الصرف.

يفآياٍ يف: مفعول به منصوبُ وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفملحة؛ ألنه مجع مؤنث 

 سا،(.

 : هذه العبارة تتكون من كلمتين:"استمعُت "

ل:   . والثَّانية: تاء المتكلم."استمع"األوَّ

اٍض مبني على الفتح المقدر، ال محل له من اإلعراب، : فعل م"استمع"أما 

 ألنَّ الفتَح لم يظهر.

يف محل رفع مبني  -ألنَّه هو الذي استمعَ  -: فاعل"استمعُت "تاء المتكلم يف 

م.  على الضَّ

 : حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب."إلى"

ه الفتحة؛ أل "إلى": اسم مجرور باا"أحمد"  نَّه ممنوع من الصرف.وعالمة جرِّ

: الواو حرف حال؛ ألنَّ ما بعده جملة حاليَّة، أي: استمعُت إلى أحمد "وهو"

حالة كونه يتلو آياٍت بيناٍت، نقول: الواو حرف حال مبني على الفتح ال محل له 

 من اإلعراب، وما بعدها جملة جديدة.

ل رفع ألنه مبني : ضمير وقع يف ابتداء الجملة فيكون مبتدأ، ولكنه يف مح"هو"

 على الفتح.

ًرا، نقول: "يتلو" : فعل مضارع معتل اآلخر بالواو، فسيكون إعرابه حينئٍذ ُمقدَّ
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ة المقدرة، منع من ظهورها الثِّقل، "يتلو"  مَّ : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضَّ

 فالثقل يكون مع الواو والياء.

ه جمع مؤنث سالم. : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنَّ "آياٍت "

 ."أحمد"يعود إلى  "هو"وفاعله: ضمير مسترت تقديره 

منصوب  "آياٍت "، إذن هو تابع، فنقول: نعت لاا "آياٍت ": نعت لاا "بيناٍت "

 وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه جمع مؤنث سالم.

هبذا نكون قد انتهينا من قراءة هذه األمثلة التي ذكرها المصنف بعد عالمات 

 اإلعراب.

لننتقل إلى قراءة التَّنبيهات التي ذكرها المصنِّف يف آخر هذا الكتيِّب، فنستمع 

 إلى أخينا الكريم وهو يقرأ.

 )تنبيهــــــا ..

 هذه الو يقا   صاصَّة بإعراب املفردا  دون اجلمل(.

ة، فما ُذكَر يف الحلقات الماضية يف هذا الكتيِِّب ال يشمل كل  هذه ملحوظٌة ُمهمَّ

ق باإلعراب، فاإلعراب فيه تفاصيل ومسائل كثيرة يمكن للطَّالب أن ما يتعلَّ 

ة ال بدَّ أن يتقنها  لها بعد ذلك إذا أتقَن هذه المبادئ، فهذه المبادئ ُمهمَّ ُيحصِّ

كفيلٌة بأن تجعل الطَّالَب قوييا يف اإلعراب،  -بإذن اهلل تعالى-الطَّالُب، وهي 

ع يف اإل ا بعد ذلك لكي يتوسَّ وائد والتَّفاصيل؛ ألنَّه ومستعدي ل هذه الزَّ عراب، وُيحصِّ

حصل على هذه القاعدة القويَّة التي يستطيع أن يبني عليها بعد ذلك ويجمع 

 ويسأل.

 إعراب الُجَمل. من األشياء التي تركها هذا الكتيب:

فبعد أن ُيتقن الطَّالب إعراب المفردات عليه أن ينتقَل بعد ذلك لدراسِة إعراب 
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فهناك جمل لها موضع من اإلعراب، وهناك جمل ليس لها موضع من  الجمل،

اإلعراب، فيدرس هذه ويدرس هذه، وإن كنَّا نشير أحياًنا إلى الكالم على إعراب 

 -بعض الجمل، كما ذكرنا أنَّ الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النَّكرات صفات

ما يتعلق بإعراب فهذا كالم على إعراب الجمل، لكن ما ذكرنا كل  -أو نعوت

 الجمل.

)هذه الو يقا  ت بي ن  طريقة اإلعراب العامَّةُ وهناك اسملثناالا  قليلة الو ود 

إن شاال -أغفلت  ذكرها صوَف الملَّشويش على ذهن الطالبُ سيأتي ذكرها يف الشرح 

 اهلل(.

هناك تفصيالت وخالفات، وهناك استثناءات لبعض القواعد التي ذكرناها، 

ت نادرة الورود، فلو ذكرنا كلَّ استثناٍء على القواعِد والمسائِل التي فهي استثناءا

ذكرناها لطاَل الكالم وكُثَر التَّشويُش على الطالِب ولم يتقنوا شيًئا، ال القاعدة 

ة وال هذه االستثناءات القليلة!  العامَّ

هذا يستطع بعد  -وهي أهم ما يف اإلعراب -لكن الطَّالَب إذا أتقَن هذه القواعد

ة إذا وردت عليه أو  أن يعرف هذه االستثناءات وهذه التَّفاصيل قليلة الورود، خاصَّ

 أشكلت عليه؛ فيسأل عنها ويقرأ فيها فيصل إليها.

 كلُّه  من األمثلة على ذلك:
 
رنا أنَّ فعَل األمر مبني وهذا هو قول -أنَّنا ذكرنا وقرَّ

حيح الجمهور من البصريين وتاَبعهم جماهيُر العلماء  -قديًما وحديًثا وهو الصَّ

لكن الكوفيين خالفوا يف ذلك، ورأوا أنَّ فعَل األمر ُمعرٌب، وهو عندهم دائًما 

وم أخذ بقولهم يف اآلجروميَّة، وقولهم يف ذلك ضعيف؛ ألنَّهم  مجزوم، وابن آجرُّ

 "يذهب"هو يف حقيقته مقتطع من المضارع  "اذهب"يقولون: إنَّ فعل األمر كاا 

يعني: مضارع مجزوم بالم األمر، ثم حذفت  "أو لِاتذهْب  -لِايذهْب "ل فيه واألص

فالتبَس بالمضارع، فحذفت التاء أو  "يذهْب "أو  "تذهْب "الم األمر، فصار الفعل 
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فُجلَبت همزة الوصل  "تاا ْذهْب  -ياا ْذهْب "الياء، فصار الفعل مبدوء بساكن  

ر مجزوم بالم أمر محذوفة، وعالمة وُيعرب: فعل أم "اْذهْب "للتَّفريق، فيكون 

كون.  جزمه السُّ

 "الطَّارقيَّات"ويسمى  "إعراب ثالثين سورة من القرآن"وابن خالويه يف كتاب 

ألنَّه أعرب من سورة الطَّارق إلى آخر القرآن، وهو كتاب مطبوع، ُيعرب هذا 

أخذ هبا إال اإلعراب؛ ألنَّه على قولهم، فهذه مسألة خالفيَّة قليلة الورود، ولم ي

 قليل من العلماء؛ ألنَّه قول ضعيف.

فعندما نشرح اإلعراب ما يصلح أن نفصل هذه التفاصيل التي تشوش على 

 الطالب، وهذه قد يحصلها الطالب فيما بعد.

: الفعل الماضي، ذكرنا أنَّه من حيُث أحكامه اإلعرابية ليس له ُحكم مثاًل 

ال جزم، فنقول يف إعرابه دائًما: ال محل إعرابي، ال يدخله رفع وال نصب وال جر و

 له من اإلعراب.

: الفعل الماضي إذا وقع فعَل كثير من العلماء يستثنون موضًعا واحًدا وهو

 شرٍط أو جواب شرط.

، فيرون أنَّ الفعل الماضي هنا دخله "إن َذَهَب محمٌد َذَهَب خالدٌ ": مثل

 كثير من العلماء. الجزم، فيقولون: فعل ماٍض يف محل جزم. فهذا قول

: ال، إنَّما دخل الجزم على جملته، فهو ال محل له من وبعضهم يقول

اإلعراب، لكن الجزم صار إعراًبا للجملة، فالجمل قد يكون لها محل من 

 اإلعراب.

 فهذا قول أكثر العلماء، وهو أنَّ الجزم دخل الماضي يف هذا الموضع فقط.

له الطَّالب فيما بعد، وهكذا هناك استثناءات وتفصيالت  فهذا استثناء يحصِّ
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ش على الطَّالب، ألنَّ المقصود أن  نادرة وقليلة الورود تركُتها قصًدا لكي ال يتشوَّ

ة.  ُيتقن الطَّالب طريقة اإلعراب العامَّ

)هذه الو يقا  ملن شِّا من النحو مبادئهُ أمَّا َمن دون ذلك فربَّما ال تناسبهُ وسيأتي 

 إن شاال اهلل(.-نو هذه املقِّ مة املوطأ يف النحو مبادئ النَّحو يف ص

روس إلى أنَّ اإلعراب ال يحُسن أن يدرسه إال َمن  ل الدُّ نبَّهنا على ذلك يف أوَّ

درَس مبادئ النَّحو على األقل، كأن يدرس متنًا صغيًرا يف النَّحو، فإذا عرف هذه 

ا أن ينتقل إلى دراسة ط ريقة اإلعراب قبل أن ينتقل المبادئ النَّحويَّة يحسن له جدي

ط يف النَّحو، ألنَّنا يف اإلعراب  سنحتاج إلى  -كما ترون-إلى دراسة متٍن متوسِّ

النحو كثيًرا، هذا مبتدأ..، هذا فاعل..، هذا مفعول به..، هذا ظرف زمان..؛ 

 فسنحتاج إلى هذه المبادئ ولكن ما نحتاج إلى تفاصيل النَّحو.

ن، فلن أشرح لكم كيف هو ظرف مكان هنا يف ظرف مكا "حيُث " :فإذا قلنا

مان والمكان يف النَّحو  اإلعراب، فالمفرتض أنَّ الطَّالب درس وفهم معنى ظرف الزَّ

 من قبل، فإذا أراد أن ُيتقن اإلعراب انتقل إليه بعد أن يدرس مبادئ النَّحو. 

ا َمن لم يدرس مبادئ النَّحو فال يناسبه أن يدرس مبادئ اإلعراب  كهذا -أمَّ

ا؛ ألنَّه سيدرس النحو واإلعراب  -الكتيب فإنَّ اإلعراب سيكون صعًبا عليه جدي

 مًعا، فإذا درس أكثر من علم يف وقت واحد فهذا يجعل األمر صعًبا على الطَّالب.

وأنا كنُت  -من الكتب القديمة-مبادئ النَّحو للمبتدئين يدرسها يف اآلجروميَّة 

ُف كتاًبا يف يه:  أنوي أن ُأ لِّ فُته  "الموطأ يف النحو"مبادئ النَّحو وأسمِّ -وقد ألَّ

ًدا يف تسميتِِه، واستشرُت كثيًرا من  -والحمد هلل اٍت كثيرة، وكنُت مرتدِّ ستُّه مرَّ ودرَّ

ى:  ستهم، فكان رأي أكثرهم أن ُيسمَّ غير"الطُّالِب الذين درَّ ت "النحو الصَّ ، فاستقرَّ

ومشهوٌر ومنشوٌر على اإلنرتنت، وأحاول أن التَّسميُة على ذلك، وهو موجوٌد 

ر األمر، فلم أجد َمن يطبعه، وسأحاول  ة ولكن ما تيسَّ  -إن شاء اهلل-أطبعه منذ ُمدَّ
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 أن أطبعه قريًبا. 

َل الطالب شيًئا من النَّحو، ثم بعد ذلك ينتقل إلى َمبادئ  فالبدَّ أن ُيَحصِّ

 اإلعراب.

، ي نصَّ على ذلكُ أمَّا إذا جاال  على صالف )إذا جاال  الكلمة على األصل يف بابها 

 األصل في نصُّ على ذلك يف اإلعرابُ ومن تطبيقا  ذلك:...(.

ة  ة من قواعد اإلعراب حقيقة وغير اإلعراب، فهذه قاعدة عامَّ هذه قاعدة عامَّ

يف كلِّ شيٍء، لكن يف اإلعراب سنقول: إنَّ الكلمة إذا جاءت على أصلِها فال 

ا إذا جاءت على خالِف  -ُسن أيًضابل ال يح -يجب أن َتذكر ذلك يف اإلعراب، أمَّ

َأصلها فيجب أن تذكر ذلك يف اإلعراب، ولهذا تطبيقات كثيرة، وسيذكر المصنف 

 شيًئا منها.

 )أمثلة:

يفذهبيف فعل ماٍ،. فال نقول: فعل ماٍ، تامٌّ مبينٌّ للمعلوم؛ ألنَّ األصل يف الفعل أن يأتي 

 لكان صواًبا.كذلكُ ولو قيل ذلك 

 وأما يفذ ه َبيف فملقول يف  كن إعرابه األوَّل: فعل ماٍ، مبين للمجهول.

 أو ناسخ(. -وتقول يف يفكانيف: فعل ماٍ، ناقص

 :"َذَهَب "نقول يف إعراب 

ل يف بيان نوعه: فعل ماٍض. ومع أنَّه تام  فيحتاج إلى فاعل، ومع أنَّه  الركن األوَّ

 للمعلوم؛ لكن ما ُيقال ذل
 
ك يف إعرابه؛ ألنَّ هذا هو األصل، فإذا كنَت سُتبيِّن مبني

كل األصول فسيطول عليك اإلعراب، ولو أنَّك قلَت ذلك ما ُيعدُّ خطًأ، ولكنه 

يادات الغير حسنة.  زيادة يف اإلعراب، وهو من الزِّ

أو جاء  -وهذا خالف األصل يف الفعل-لكن لو جاء الفعل مبنييا للمجهول 
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لكاَن يجُب أن تصنع  -وهذا خالف األصل يف الفعل أيًضا-ا الفعل ناقًصا ناسخً 

 للمجهول."ُذِهَب "لذلك يف اإلعراب، فتقول يف 
 
 : فعل ماٍض مبني

 أو ناسخ.-: فعل ماٍض ناقص "كان"وتقول يف 

 )مثال: يفجاال حممِّيف.

 تقول يف إعراب يفحممِّ يف: فاعل مرفوع وعالمة  فعه الضَّمَّةُ وال تقول: الظَّاهرة؛ ألنَّ

 األصل يف عالما  اإلعراب الظهو ُ ولو قيل لكان صواًبا.

وأمَّا يفجاال عيسىيف فملقول يف يفعيسىيف: فاعل مرفوع وعالمة  فعه الضَّمَّة املقِّ ة منَع من 

 ظهو ها الملَّعذُّ (.

رة، لو كانت عالمة اإلعراب ظاهرًة  كذلك عالمات اإلعراب الظَّاهرة والمقدَّ

ة الظَّاهرة، أو عالمة نصبه الفتحة لم يجب أن تقول يف اإلعراب مَّ : عالمة رفعه الضَّ

ه الكسرة الظَّاهرة؛ ألنَّ األصل يف عالمات اإلعراب أن  الظاهرة، أو عالمة جرِّ

 لم يكن خطًأ، لكنَّه زيادة يف اإلعراب. "الظاهرة"تكون ظاهرة، ولو قلت 

رة؛ فحينئٍذ يجب أن ُتبيِّ  ا إذا كانت عالمة اإلعراب ُمقدَّ رة، فتقول: أمَّ ن أنَّها ُمقدَّ

بب الذي منع من ظهورها، كأن منع من  رة، ثم ُتبيِّن السَّ ة المقدَّ مَّ عالمة رفعه الضَّ

ة. ر أو الثَِّقل، أو حركة المناسبة؛ كل هذا داخل يف هذه القاعدة العامَّ  ظهورها التَّعذُّ

 بيٍّ(.)عرفَت مَما سبق أنَّ الكلمة املعرَبة البَِّّ هلا من حكٍم إعرا

عنا فيه.  هذا اآلن شبه تلخيص لَِما شرحناه من قبل وتوسَّ

)عرفَت مَما سبق أنَّ الكلمة املعرَبة ال بَِّّ هلا من حكٍم إعرابيٍُّ  فٍعُ أو نصٍبُ أو جرٍُّ 

 أو جزٍم.

أمَّا الكلمة املبنيَّة فقِّ يكون  هلا حكم  إعرابيٌّ إن كانت اً"ا أو فعًلا مضا ًعاُ و بَّما ال 

كون هلا حكم  إعرابيٌّ فيقال عنها: ال حملَّ هلا من اإلعراب؛ إن كانت حرًفا أو فعًلا ي

 ماحًيا أو فعَل أمٍر(.
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  ؛هذه مسألة مهمَّة جًِّّا  

ألنَّ الخطأ فيها كثير، فكثير من الطالب يظن أنَّ األحكام اإلعرابيَّة تدخل على 

  بية؛ وهذا خطأ.المعرب، وأنَّ المبني ال تدخل عليه األحكام اإلعرا

 فإذا قلت: عالَم تدخل األحكام اإلعرابيَّة؟

 يقول: على المعرب.

فيربط بين األحكام اإلعرابيَّة والمعرب، وهذا خطأ؛ بل عرفنا أنَّ األحكام 

المعرب -والمضارع كلِّه  -المعربة والمبنيَّة-اإلعرابيَّة تدخل على األسماء كلِّها 

 قد تدخل على المبنيات. فاألحكام اإلعرابيَّة -والمبني

 متى تدخل األحكام اإلعرابيَّة على المبنيَّات؟

 : على االسم المبني والمضارع المبني.الجواب

كلُّها  -وهي ال تكون إال يف األسماء والمضارع-فعرفنا من ذلك أنَّ المعربات 

ا المبنيَّات فإن كانت من األسم اء أو البدَّ أن تدخلها األحكام اإلعرابيَّة، وأمَّ

، وإن كانت من غيرهما 
ٍّ
كالحروف أو -المضارع البدَّ لها من حكم إعرابي

 فهذه ال تدخلها األحكام اإلعرابيَّة. -الماضي أو األمر

 )أد كَت ممَّا سبَق أنَّ  كَن اإلعراب الثَّالث مرتبط بالثَّاني(.

 ما هو ركن اإلعراب الثَّاين والثَّالث؟

 الجواب: 

فع، أو النَّصب، أو الجر، أو الجزم(.بيا الركن الثَّاين:  ن الحكم اإلعرابي )الرَّ

 بيان الحركة. الركن الثَّالث:
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 كي  تبيِّن الحكم اإلعرابي؟

 الجواب:

 إن كانت الكلمة معربة تقول: )مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم(. -

إن كانت مبنيَّة تقول: )يف محل رفع، يف محل نصب، يف محل جر، يف محل  -

 جزم(.

 ال حركة؟-كي  نبيِّن الركن الثَّالث 

 الجواب:

 ان كانت الحركة حركة اعراب فهي عالمة اعراب، فنقول: -

ة، أو الواو، أو األلف، أو ثبوت النون. مَّ فع: عالمة رفعه الضَّ  * يف الرَّ

 * ويف النَّصب نقول: عالمة نصبه كذا.

ه كذا.  * ويف الجر: عالمة جرِّ

 كذا.* ويف الجزم: عالمة جزمه 

 وان كانت الحركة حركة بناء، فنبيِّنها بقولنا: مبنيٌّ على كذا. -

كن الثَّاين  عالمة رفعه "تقول يف الركن الثَّالث:  "مرفوع"متى ما قلت يف الرُّ

 ."كذا...

 "، فتقول يف الثَّالث مباشرة: "يف محلِّ رفعٍ "متى ما قلت يف الركن الثَّاين 
 
مبني

 ."على كذا...

   عالمة رفع. "مرفوع"فاا 

   مبني على كذا. "يف محل رفع"و 
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 ."عالمة نصبه"منصوب، تقول يف الحركة: "لو قلت:  

ه"مباشرة تقول يف الحركة:  "مجرور"لو قلت:   ."عالمة جرِّ

 ."عالمة جزمه"تقول يف الحركة:  "مجزوم"لو قلت: 

يف محل نصب، أو يف محل جر، أو يف محل جزم، أو يف محل "لكن لو قلت: 

؛ ألنَّ هذه ما ُتقال إال "مبني على كذا..."؛ هذه األربعة تقول بعدها مباشرة: "فعر

 يف المبنيَّات.

كأن تكون الكلمة فعل  "ال محل لها من اإلعراب"لو قلت يف الركن الثَّاين: 

؛ ألنَّ الحروف والماضي واألمر "مبني على كذا"ماٍض أو حرف؛ فتقول بعدها: 

 كلها مبنية.

 ث مرتبط بالثَّاين، هذا الذي يريد أن يشرحه لك المصنف.إذن الثَّال

 )أد كَت ممَّا سبَق أنَّ  كَن اإلعراب الثَّالث مرتبط بالثَّاني.

فـإذا قلـت يف الثَّــاني: يفمرفـوعُ منصــوبُ جمـرو ُ جمـزوميف؛ قلــت يف الثَّالـث: وعالمــة       

 كذا.. -أو نصبهُ أو جرهُ أو جزمه- فعه 

حمل  فٍعُ يف حمل نصٍبُ يف حمل جرٍُّ يف حمل  جـزمُ ال حمـلَّ   وإذا قلت يف الثَّاني: يفيف 

 .له من اإلعرابيف؛ قلت يف الثَّالث: يفمبين على كذا..يف(

 هذا شرحناه وفهمناه.

 ننتقل إلى التنبيه التالي:

 )أل كان اإلعراب أوجه مملصوَّ ة تسملطيع حصرها(.

اإلعراب يف الحقيقة يقول: إذا فهمَت طريقة اإلعراب التي شرحناها علمَت أنَّ 

يتكون من صوٍر محصورة، ليست صوًرا كثيرة ليس لها ضابط وال رابط؛ بل هي 
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ا محصورة.  صورة قليلة جدي

ة لطالب العلم إذا أراد بالفعل أن يضبط العلم وأن يكون  ومن األمور المهمَّ

نًا يف هذا العلم: حصر األبواب التي يدرسها، هذا الباب كم فيه من صورة ؟ متمكِّ

خمس صور، حصرهتا ودرستها وفهمتها؛ أتقنت هذا الباب، فمهما وردت عليك 

أي مسألة أو أي صورة فيما بعد؛ مباشرة تتصورها يف ذهنك؛ ألن ما لها غير خمس 

صور، فمباشرة ستلحق هذه المسألة بصورهتا، لكنك لوما أتقنت هذه الصور 

ًدا جديًدا لمعرفة ارتباطها فمعنى ذلك أنَّ كل مسألة جديدة تأتيك ستبذل فيها جه

هبذا الباب، ومع ذلك ستقول: ال أدري، ربَّما فيه شيء يف هذا الباب ما درسته وال 

علمته؛ لكن لو حصرَت مسائل الباب ستقول: هذه المسألة ال تدخل يف هذا 

 الباب، انتهينا.

ة إذا كانت  ة لطالب العلم، وخاصَّ فحصر المسائل واألوجه من األمور المهمَّ

المسائل قليلة، فإذا كانت هذه األوجه وهذه المسائل قليلة فينبغي على الطالب أن 

 يحصرها لكي يتقن هذه المسألة.

 اآلن سيذكر أن كلَّ ركن فيه أوجه وصور ُيمكن أن تحصرها، فنستمع.

)ل أ كــان اإلعــراب أوجــه مملصــوَّ ة تســملطيع حصــرهاُ وهــي أوجــه قليلــة ســو  موحــع   

 هذا الملَّفصيل:واحُِّ يملبيَّن لك يف 

 األوجه اململصوَّ ة يف الركن األوَّل ثالثة:

 حرف كذا: مع اِرف. -

 فعل كذا: مع الفعل. -

 .بيان املوقع يف اجلملة وهي كثرية: مع االسم( -
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ل؟   كي  تبدأ اإلعراب بالركن األوَّ

 بدايتك لإلعراب ال تخرج عن ثالثة أوجه، ما يف غيرها من احتماالت:

ا أن ُتع -  ِرب فعاًل.إمَّ

 أو ُتعِرُب حرًفا. -

 أو ُتعرُب اسًما. -

 فإذا أعربت حرًفا فستقول يف بداية إعرابه: حرف كذا.

 وإذا أعربَت فعاًل؛ ستقول يف بدايته: فعل كذا.. )ماٍض، مضارع، أمر(.

وإذا أعربت اسما؛ فهذا فيه أوجه كثيرة، وهذه األوجه ُترس يف النَّحو، فقد 

ا، أو فاعاًل، أو مفعواًل به، أو حااًل، أو تمييًزا، أو ظرف زمان، يكون )مبتدأ، أو خربً

 أو ظرف مكان، أو مفعول فيه، أو بدل(؛ هذه أوجه االسم الكثيرة.

ل، وهو محصور يف هذه الصور الثالث.  إذن بداية اإلعراب: الركن األوَّ

 )ثانيـــًا: األوجه اململصوَّ ة يف الركن الثاني ثالثة:

 بُ جمرو ُ جمزوم: مع االسم املعربُ واملضا ع املعرب(.مرفوعُ منصو -

ا أن  إذن االسم المعرب والمضارع المعرب ليس فيه إال هذا االحتمال: إمَّ

 تقول عنه )مرفوع، أو منصوب، أو مجرور، أو مجزوم(.

يفيف حمــل  فــعُ يف حمــل نصــٍبُ يف حمــل جــرٍُّ يف حمــل جــزٍميف: مــع االســم املــبين      -) 

 .واملضا ع املبين

 يفال حمل له من اإلعرابيف: مع اِرف واملاحي واألمر(. -

كن الثَّاين هو: بيان الحكم اإلعرابي.  إذن الرُّ
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 :وليس لك فيه اال ثالثة خيارات، ألنَّ الكلمة التي ُتعربها

ا أن تكون اسًما ُمعرًبا أو ُمضارًعا ُمعرًبا.  -  إمَّ

ا أن تكون اسًما َمبنييا أو ُمضارًعا َمب -  نييا.وإمَّ

ا أن تكون َحرًفا أو َماضًيا أو َأمًرا. -  وإمَّ

 فإن كان الذي ُتعربه حرًفا أو ماضًيا أو أمًرا، فتقول: ال محل له من اإلعراب.

وإن كان الذي ُتعربه اسًما ُمعرًبا أو ُمضارًعا ُمعرًبا، فتقول: مرفوٌع، أو 

 منصوٌب، أو مجروٌر، أو مجزوٌم.

مبنييا أو مضارًعا مبنييا أو مضارًعا مبنييا، فتقول: يف  وإن كان الذي ُتعربه اسًما

 محلِّ رفع، أو نصٍب، أو جزٍم.

د الخيار الصحيح وأعرب.  ما فيه غير هذا خيارات، فحدِّ

 )األوجه اململصوَّ ة يف الركن الثَّالث اثنان:

 عالمة إعرابه كذا: مع االسم املعربُ واملضا ع املعرب. -

 السم املبينُ واملضا ع املبينُ واملاحيُ واألمرُ واِرف(.مبين على كذا: مع ا -

 هذا شرحناه يف قاعدٍة سابقٍة.

 الركن الثَّالث: بيان الحركة:

ا أن تقول  - ه، عالمة "إمَّ عالمة إعرابه : عالمة رفعه، عالمة نصبه، عالمة جرِّ

راهبا ؛ فهذه تقولها مع االسم المعرب، والمضارع المعرب الذي تقول يف إع"جزمه

 ."مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم"

ا أن تقول  - إذا كانت الحركة حركة بناء، وذلك فيما  "مبني على كذا"وإمَّ

 سوى االسم المعرب، والمضارع المعرب.
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فرأيت أنَّ اإلعراب يف الحقيقة أوجه وصوٌر محصورة، ولكي يكون إعرابك  

ور واألوجه ال قليلة المحتملة، فيكون صحيًحا اخرت لخيار الصحيح من هذه الصُّ

 بإذن اهلل تعالى.-إعرابك صحيًحا 

 .)كلُّ حمري اتَّصل باسم فهو مضاف إليه يف حمل جرٍّ(

من هنا إلى هناية التَّنبيهات سيذكر المصنِّف شيًئا مِن ضوابط اإلعراب، وهي 

رس القادِم والذي بعَده   وسنضيف شيًئا من -بإذن اهلل-التي سنتكلَّم عليها يف الدَّ

وابط التي أشرنا إليها من قبل، وهي ضوابط إعرابيَّة تساعدك على ضبِط  هذه الضَّ

وابط الباقية. -إن شاء اهلل-اإلعراب، فنذكرها  رس القادم مع هذه الضَّ  يف الدَّ

وجزاكم اهلل خيًرا، واهلل أعلم، وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا محمٍد وعلى آله 

 وأصحابِِه أجمعيَن.
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 احلادي عشر )
ُ
رس

َّ
 (11الد

﷽ 

الُم على نبينا محمٍد، وعلى َآلِه  الُة والسَّ  ربِّ الَعالمين، والصَّ
ِ
الحمد هلل

ا بعد،،  َوأصحابِه أجمعين، َأمَّ

رِس الحادي  فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم يف الدَّ

 ، لشارحه."ٌن لطريقة اإلعرابالموطأ يف اإلعراب، بيا"عشر مِن ُدروِس شرح 

نحن يف ليلة األربعاء الخامس والعشرين من شهر رجب، من سنة تسٍع 

رُس  -وثالثين وأربعمائة وألف، يف األكاديميَّة اإلسالميَّة المفتوحة، وهذا الدَّ

 ُيعقد يف مدينة الرياض. -كالعادة

رِس الماضي  قرأنا األمثلة التي قرأنا أواخر هذه الرسالة، ف -وهلل الحمد-يف الدَّ

ذكرها المصنف على عالمات اإلعراب، ثم قرأنا التنبيهات التي ذكرها المصنِّف 

 يف آخر هذه الرسالة وشرحناها.

بقيت بقيَّة قليلة من هذه التنبيهات، وهي يف الحقيقة من ضوابط اإلعراب، 

رس القادم  -إن شاء اهلل-وهذا الذي سنتكلم عليه  رس والدَّ وهو -يف هذا الدَّ

 األخير.

وابط اإلعرابيَّة التي ُتفيد المعرب وتضبط  -إن شاء اهلل-فسنذكر  شيًئا من الضَّ

 من اإلعراب. -بإذن اهلل-له شيًئا كثيًرا 

رس القادم سيكون لضوابِط اإلعراب، بعد أن انتهينا من  رس والدَّ إذن فهذا الدَّ
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 حاته وعالماته.قراءة هذا الكتاب وتبيَّنا طريقة اإلعراب وأركانه ومصطل 

 بل على ثالثة أنواع:: اإلعراب ليس شيًئا واحًدا؛ نقول يف البداية

هل. :النَّوع األول  هو اإلعراب السَّ

هل كان سهاًل؛ ألنَّه ثابٌت ال يتغيَّر، وهذا إعراُب َما َقبَل َخِط  واإلعراب السَّ

سهٌل؛ ألنَّه  اإلعراب، أي: إعراب الحروف والماضي واألمر؛ هذه الثَّالثة إعراهبا

ال يتغيَّر، وذلك بسبب عدم دخول األحكام اإلعرابيَّة عليه، فال يكون ُحكمه 

ال "مختلًفا من موضع إلى موضع، فلهذا نقول عن هذه الثَّالثة يف كل المواضع: 

. فلهذا كان إعراهبا سهاًل؛ ولذا نبيُِّن نوعها، فنقول: حرف "محل لها من اإلعراب

 فعل أمر. كذا، أو فعل ماٍض، أو

ال محل لها "ثم ُنبيِّن حكمها اإلعرابي، فنقول فيها جميًعا يف جميع مواضعها: 

 ."من اإلعراب

 ثم ُنبيِّن حركة البناء، ودرسنا حركات البناء.

هل.  فهذا هو اإلعراب السَّ

هو اإلعراب المنضبط، وهو أكثر اإلعراب، فهناك  :النَّوع الثاين من اإلعراب

َدة،  وعلى الطالب أن يكون حريًصا على  -إن شاء اهلل-سنذكر بعضها ضوابط ُمتعدِّ

مه وأن يتقنه حتى يكون  وابط عليه أن يتفهَّ جمعها، كلَّما عرف ضابًطا من هذه الضَّ

َماهًرا فيه، فينتهي منه، ثم ينتبه ويلتفت إلى ضابٍط آخر فيضبطه ويفهمه حتى يكون 

ابِط الثالث و -الرابع والخامس، وهكذا...؛ حتى ُيتقن ماهًرا فيه، ثم ينتقل إلى الضَّ

وابط ضابًطا ضابًطا، فكلما أتقن ضابًطا فمعنى ذلك أنَّه  -بإذن اهلل تعالى هذه الضَّ

 أتقَن شيًئا كثيًرا من اإلعراب.

هو اإلعراب الُمشكل، وهو قليل، وهو الذي  :والنَّوع الثَّالث من اإلعراب
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ل على المتخصصين، وُيشكل على ُيشكل على العلماء فضاًل عن غيرهم، فُيشك

نين يف النَّحو واإلعراب، ويختلفون فيه، فتجد  طالب العلم، وُيشكل على المتمكِّ

أنَّ الُعلماَء يختلفون يف إعراب بعض المواضع على قولين وثالثة وأكثر، هذا 

 ُمشكل، فال إشكال لو كان هذا اإلشكال لدى طالب اإلعراب؛ ألنَّه ُمشكل.

ا اإلعراب ا اإلعراب المنضبط فيجب أن  أمَّ هل فهذا يجب أن يضبطه، وأمَّ السَّ

وابط وإتقاهنا والمهارة فيها.  يحرص على جمع ما استطاع من هذه الضَّ

وابط مبتدئين بما ذكره المصنف يف آخر هذه الرسالة، إذ  سنبدأ ببعض هذه الضَّ

وابط، فنستمع إليها.  ذكر بعض هذه الضَّ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم.

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد،،

 رحمه اهلل وإيَّانا: -قال المصنف 

 )كلُّ حمرٍي اتَّصَل باسٍم فهو م ضاف إليه يف حمل جر (.

ابِط األول، وأشرنا إليه من قبل، فكل ضمير اتَّصل باسٍم فهما ُمضاٌف  هذا الضَّ

يعني: لم يتَّصل بفعل أو بحرف؛ بل  )كل حمري اتَّصل باسٍم(وُمضاٌف إليه، وقولنا: 

، "قلُمَك، قلُمه، قلمي، قلُمنَا، قلمهم، قلمهما، قلمهنَّ "اتَّصَل باسٍم، كقولك: 

 فاالسم األول مضاٌف، والضمير ُمضاٌف إليه.

من األسماء المبنيَّة، فهذا المضاف الذي اتَّصل باسٍم  -كما عرفنا-والضمير 

الجر، وهو مبني؛ إذن نقول: ُمضاٌف إليه يف ُمضاٌف إليه، والمضاف إليه حكمه 

 محل جرٍّ مبني على حركة آخره.

 ، إعراب الكاف: مضاف إليه يف محل جر مبني على الفتحة."كتابك"إذن 
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: مضاف إليه يف محل جر مبني على مبني على "كتابِك "والكاف يف قولك:  

 الكسر.

كون.: مضاف إليه يف محل جر مبني على ا "كتاهبا"والضمير يف   لسُّ

 : مضاف إليه يف محل جر مبني على الفتح."كتاهبنَّ "والضمير يف 

ا يف القرآن  ابِط لوجدت أنه يضبط مواضع كثيرة جدي لَت يف هذا الضَّ ولو تأمَّ

ريف، وكالم العرب شعًرا ونثًرا.  الكريم والحديث الشَّ

:  {ڃ }يف  "نا"، فاا [23]القصص:  {ڃ ڃ چ }قال تعالى: 
 مضاف إليه.

ا.و  األمثلة على ذلك كثيرة جدي

ابِط اآلخر الذي ذكره المصنف.  ننتقل إلى الضَّ

)يفواو اجلماعـــة وألـــف االثـــنني ونـــون النســـوة وتـــاال املـــمللكمُ وتـــاال الفاعـــلُ ويـــاال  

 املخاطبةيف أي حمائر الرَّفع اململَّصلة ال تأتي إال:

 * نائب فاعل:

 ل ُأكِرم وايف فاعًلا.وذلك إذا اتَّصلت بفعل مبين للمجهولُ حمو: يفالرجا -

 وذلك إذا تَّصلت بفعل مبين للمعلوم تامُ حمو يفالرجال  ذهب وايف. -

 * اً"ا للنَّاسخ:

ــادُ         - ــانُ وك ــال الناســخةُ وهــي: يفك ــاقصُ وهــي األفع ــل ن ــك إذا اتَّصــلت بفع وذل

 وأصواتهمايفُ حمو: يفالطالب كانوا جمملهِّيَنيف(.

يناها يف ال مائر الخمسة سبق أن سمَّ وهي ضمائر  "تواين"نحو ضمائر هذه الضَّ

فع المتصلة، فالضمائر المتَّصلة  ة  -كما عرفنا-الرَّ تسعة ضمائر، منها خمسة مختصَّ
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فع ال تقع إال رفًعا، وهي ضمائر  واو ، ألف االثنين، تاء المتكلم"أي:  "تواين"بالرَّ

 . "نون النسوة، ياء المخاطبة، الجماعة

الكالم ال تخرج عن ثالثة أعاريب، وذلك  هذه الضمائر على كثرهتا الكاثرة يف

 -إذن أخرجنا النَّصب وأخرجنا الجر-بالحصر واالستقراء، فهي ضمائر رفع 

فع كما عرفنا يف النَّحو يكون يف   سبعة مواضع لالسم:والرَّ

 المبتدأ وخربه. -

 الفاعل ونائبه. -

 وأخواهتا. "كان"اسم  -

 وأخواهتا. "إنَّ "خرب  -

 فوع.والتَّابع للمر -

بعة، وإنَّما تأيت يف ثالثة  مائر ال تأيت يف هذه المواضع السَّ ومع ذلك فهذه الضَّ

منها فقط، وذلك ألنَّها ضمائر متَّصلة، يعني: البدَّ أن تتصل بما قبلها، وهي ال 

 تتصل إال بفعٍل، فال تتصل باسم، وال تتصل بحرف.

 :ننظر للفعل الذي اتَّصلت به

إذا كان الفعُل الذي اتَّصلت به فعاًل ناقًصا،  :"تواين"اإلعراب األول لضمائر 

كان، وأخواهتا: أصبح، وأمسى، وصار، وليس، وما زال، وما فتئ، وما "يعني: 

مائر "كاد، وأخواهتا: أوشك، عسى". أو "انفك، وما برح، وما دام ؛ فإنَّ هذه الضَّ

 "كان"اسًما لاا  سيكون إعراهبا: اسًما لهذا الفعل النَّاقص يف محل رفع، فتكون

فع، مثل:  "كان"وأخواهتا، واسم   وأخواهتا حكمه الرَّ

 يف محل رفع. "كان"، فإعراب التاء: اسم "ُكنُت ُمسافًرا" -
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 يف محل رفع. "كان"، الواو: اسم "َكانوا ُمسافرين" - 

 يف محل رفع. "كونوا"الواو: اسم  "ُكونوا إخوة" -

  محل رفع.يف "كوين"، ياء المخاطبة اسم "ُكوين ُمجتهدة" -

 للمجهول، يعني: "تواين"اإلعراب الثاين لضمائر 
ٍّ
: إذا اتَّصلت بفعل مبني

، فيكون إعراهبا: نائب فاعل؛ ألنَّ الفعل المبني للمجهول يطلب "ُفِعَل "على وزن 

 نائَب فاعٍل، فتكون هي نائب الفاعل له. مثل: 

 ، التاء: نائب فاعل يف محل رفع."ُأكِرمُت " -

 ، الواو: نائب فاعل."ُمواالرجاُل ُأكرِ " -

 ، النون: نائب فاعل."الطالباُت ُأكِرْمنَ " -

فاعاًل، وهي  "تواين"تكون فيه ضمائر  :"تواين"واإلعراب الثالث لضمائر 

وأخواهتا، ولم  "كان"فيما سوى هذين الموضعين، فإذا لم تتصل بفعل ناقص 

 للمجهول؛ فيكون إعراهبا فاعاًل 
ٍّ
 ر إعراهبا.وهذا أكث-تتصل بفعل مبني

 -اذهُبوا  -يجلسوَن  -يذهُبوَن  -جلُسوا  -ذهُبوا  -جلسُت  -ذهبُت "مثل: 

 فهي فاعل. "ذهبا -اذهبا  -يذهبان  -تذهبيَن  -اذهبي  -اجلُسوا 

ُمنضبط وسهل؛ ألنَّه ُمنحصر يف هذه األعاريب  "تواين"إذن إعراب ضمائر 

 الثالثة بحسب ما تتَّصل به.

 ؟ أو فيه أشياء كثيرة مشتَّتة وتفاصيل؟فهل هذا اإلعراب صعب

ال، هذا ضابط سهل قصير، ومع ذلك إذا أتقنته وصرَت ماهًرا فيه فإنَّك قد 

المواضع من القرآن الكريم وكالم العرب، فضبطت  -أو آالف-ضبطت مئات 

ُجزًءا كبيًرا من اإلعراب وارتحَت منه لتتفرغ بعد ذلك لغيره، وهكذا كلَّما أخذَت 
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 تتقنه وتنتهي منه للتفرغ لغيره.ضابًطا 

 ننتقل إلى ضابط آخر..

)ي سملحسن اإلتيان بأ كان اإلعراب م رتَّبةُ فإن قِّم بعضها على بعض فال بأس حمو: 

 يفذهب هؤالاليفُ تقول:  

يفهؤالاليف: فاعل يف حمل  فع مبين على الكسرُ ولـوز أن تقـول: مـبين علـى الكسـر يف      

 .مبين على الكسر يف حمل  فع فاعل(حمل  فع فاعل. أو تقول: اسم إشا ة 

هذا تنبيه يتعلَّق بأركان اإلعراب الثَّالثة التي قرأناها من قبل وشرحناها، 

 كما سبق: -فأركان اإلعراب 

أن تذكر نوع الكلمة، أو تذكر موضعها يف الجملة إذا كانت : الركن األول

 اسًما.

 أن تذكر حكمها اإلعرابي. :والركن الثاين

 : أن تذكر حركتها.لثوالركن الثا

ة، فيكون  وإذا أردت أن يكون إعرابك كاماًل فتأيت هبذه األركان كاملة تامَّ

 إعرابك كاماًل، ولكن ما حكم ترتيب هذه األركان هبذا الرتتيب الذي ذكرناه؟

، المطلوب أن تستويف هذه األركان، لكن لو )ليس بواجب(: قال المصن 

مَت بعضها على بعض فال بأس.  َقدَّ

 : فعل ماٍض ال محل له من اإلعراب مبني على الفتح. "ذهب"لو قلت مثاًل يف 

 ولو قلت: فعل ماٍض مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب؛ فال بأس.

فاعل يف محل رفع مبني على الكسر. أو  "هؤالء"، فاا "ذهب هؤالء"ولو قلت 

رفع مبني على  تقول: فاعل مبني على الكسر يف محل رفع. أو تقول: يف محل
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الكسر فاعل. أو تقول: يف محل رفع فاعل؛ فال بأس بذلك كله، فالمطلوب أن  

 تسويف هذه األركان.

ولو زدتَّ على هذه األركان شيًئا ال ُيعدُّ خطأ، وإنما ُيعد زيادة، فهو ليس من 

اإلعراب، ولكنه ليس خطأ، وجرت عادة كثير من المعربين أهنم إذا أعربوا 

نيَّة يزيدون يف إعراهبا ذكر نوعها، مع أن ذكر النوع يف إعراب األسماء األسماء المب

ليس من إعراهبا، لكن جرت عادهتم أن يذكروا نوع االسم المبني، فيقولون يف 

: اسم إشارة، ثم ُيعربونه: فاعل يف محل رفع "ذهب هؤالء"يف قولك  "هؤالء"

 مبني على الكسر.

متَّصل، ثم ُيعربونه: فاعل يف محل رفع يقولون: التاء: ضميٌر  "ذهبُت "ويف 

م، ومثل  : اسم موصول، ثم "الذي"فيقولون  "جاء الذي أحبه"مبني على الضَّ

 يعربونه: فاعل يف محل رفع مبني على السكون.

امع إلى أن هذه الكلمات  كأهنم أرادوا بذلك أن ينبهوا أنفسهم وينبهوا السَّ

يات، لكن ليس معنى ذلك أن هذه الزيادة أسماء مبنية فيجب أن تعرهبا إعراب المبن

 من أركان اإلعراب.

لكن لو زدتَّ يف اإلعراب زيادة خاطئة فإنَّ هذا سُيدخل الخطأ يف إعرابك، ولو 

 كنت يف اختبار فإن هذا الخطأ ستؤاخذ به.

: أنك إذا غيَّرت هذه األركان وهنا أنبه الى أمر قد يلتبس على بعضهم، وهو

 : مبني على الكسر يف محل رفع فاعل."هؤالء": "ذهب هؤالء"فقلت يف 

 كيف تضبط أواخر الكلمات يف هذه الجملة؟

فاعٌل يف محلِّ رفٍع "الجواب: ضبطها يبقى على ما هو عليه من قبل، فتقول: 

 على الكسرِ 
 
 "مبني
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 : مرفوع ألنه خرب."فاعٌل "

ن. "يف محلِّ رفعٍ "  هذ منوَّ

رَت قلت يف  مَت وأخَّ  على الكسِر يف محلِّ رفٍع فاعٌل "ءهؤال"فإذا قدَّ
 
 : مبني

 على الكسرِ "
 
 : خرب أول."مبني

 : خرب ثاٍن."يف محلِّ رفعٍ "

 : خرب ثالث."فاعٌل "

، فيجعلون الكالم على اإلضافة، وهذا )يف حمل   فِع فاعٍل(: ومن الخطأ أن ُيقال

خطأ، وإنما خطأ، وقد تجده مضبوًطا يف بعض الكتب التَّعليميَّة، وهذا أيًضا 

 يفيف حمل   فٍع فاعل يف.الصواب كما ذكرنا 

)ال مانع مـن الزيـادة علـى أ كـان اإلعـراب مـا       ثم ختم المصنف هذه الرسالة فقال: 

ليس منهاُ كقولك عن يفهؤالاليف: اسم إشا ة. وعـن يفالـذييف اسـم موصـول. وعـن الملـاال يف حمـو        

 يفحربت يف: حمري مملكلم مملَّصل.

 الصحيحة.ولكن احذ  من الزيادا  غري 

ــا وآصــًراُ والصــالة والســالم علــى نبي نــا حممــٍُِّ وعلــى آلــه وأصــحابه      واِمــِّ هلل أوًل

 أمجعني(.

انتهى ما أراد المصنف أن يذكره يف هذه الرسالة من طريقة اإلعراب، وأركانه، 

وابط.  ومصطلحاته، وعالماته، وشيٍء من التَّنبيهات، وقليٍل من الضَّ

وابط اإلعرابيَّة. لنكمل بعد ذلك ذكر شيٍء من  الضَّ

وابط مختلفة حتى يف فائدهتا، فبعضها أكثر فائدة من بعض، فبعضها  هذه الضَّ

ضوابط تضبط شيًئا كثيًرا من اإلعراب، وبعضها ضوابط تضبط شيًئا قلياًل من 
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اإلعراب، فليست كلها يف منزلة واحدة، فما ذكرناه مثاًل يف ضبط إعراب ضمائر  

: كل ضمير وكذلك ضابطم، ويضبط لك آالف المواضع. هذه ضابط ُمه "تواين"

 اتَّصل باسم فهو مضاف ومضاف إليه.

وابط التي هي قليلة االستعمال، لكن نذكر مثااًل  لكن َسَيِرُد علينا بعض الضَّ

وابط القليلة:  لهذه الضَّ

 : ضابط إعراب الفعل المضارع.فمن ضوابط اإلعراب

بق بناصب فحكمه النَّصب، وإن ُسبق الفعل المضارع إعرابه منضبط، فإن ُس 

فع.  بجازم فحكمه الجزم، وإن لم ُيسَبق بناصب وال بجازم فحكمه الرَّ

أحبُّ أن أجتهَد، ولن "، كأن تقول: "أن، لن، كي، إذن": ونواصبه أربعة وهي

َق، إذن أنجَح   ."أهمَل، وكي أتفوَّ

ا، الم األمر، )ال( الناهية": وجوازمه خمسة، وهي ، وهذه األربعة "لم، لامَّ

 ."لاْم ُأهمل، ال هتمْل، لِاتجتهدْ "تجزم مضارًعا واحًدا. مثل: 

والجازم الخامس: أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين مضارعين، 

 ، وهكذا.."مْن يجتهْد ينجْح "كقولك: 

فع أييا كان موضعه يف  فإذا لم ُيسبق المضارع بناصب وال بجازم فحكمه الرَّ

 "إنَّ محمًدا يذهُب  -أو: محمٌد يذهُب  -يذهُب محمٌد ": الكالم، كقولك

ليست من نواصب وال جوازم  "إنَّ "ما ُسبق بناصب وال بجازم؛ ألنَّ  "يذهُب "فا

 الفعل المضارع.

الفعل المضارع هنا  "وظننُت محمًدا يذهُب  -كان محمٌد يذهُب "وكقولك: 

 مرفوع. فهذا ضابط إعراب الفعل المضارع.
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ضبطوا إعراب  -وليس النَّحويين-: أنَّ العرَب بط اإلعرابأيًضا من ضوا

عوها بحس أعاريبها، فسبق لنا مثاًل أن تكلمنا عن ضمائر  عوها ونوَّ مائر، فوزَّ الضَّ

من الضمائر المتَّصلة،  "تواين"، وأنَّها ُمنحصرة يف ثالثة أعاريب، وضمائر "تواين"

 وإعراهبا منضبط وشرحناه.، "تواين"والضمائر المتَّصلة تسعة، خمسة منها 

وإعراهبا ُمنحصر؛ ألن  "هيك": ثالثة منها نسميها ضمائر بقي من التسعة أربعةٌ 

 :"هيك"المراد بضمائر 

 ."كتاُبُه، أكرَمهُ "هاء الغيبة، نحو:  -

 ."كتابي، أكرمني"ياء المتكلم، نحو:  -

 ."كتابَك، أكرمَك "كاف الخطاب، نحو:  -

؛ ألن العرب حصروا إعراهبا يف النَّصب والجر، هذه الضمائر إعراهبا منحصر

فع السبعة أبًدا.  يعني: أنَّها ال تأيت يف مواضع الرَّ

والجر كما عرفنا يف النحو له ثالثة مواضع، والنَّصب له عشرة مواضع، ومع 

 منحصرة يف أربعة مواضع فقط: "هيك"ذلك فإنَّ ضمائر 

 موضعين يف النَّصب. -

 وموضعين يف الجر. -

 ف يكون حصر إعراهبا؟كي

 نقول: إنَّ هذه الضمائر ضمائر متصلة، فننظر إلى ما اتَّصلت به، فهي:

ا أن تتصل باسٍم. -  إمَّ

 أو تتصل بحرف جر. -
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 وأخواهتا. "إن"أو تتصل با  

 أو تتصل بفعل. 

 وليس لها احتمال آخر.

 الكتاب لَك، أو: له. أو:"فإن اتَّصلت بحرف جر فهي يف محل جر، كقولك: 

 ."لي

كتاُبَك، أو: كتاُبُه. "وإذا اتَّصلت باسٍم فتكون ُمضافة إليه يف محل جر، مثل: 

."أو: كتابي  ، هذان موضعان للجرِّ

يف  "إنَّ "، صارت اسم "إنَّي، إنََّك، إنَّهُ "وأخواهتا، مثل:  "إنَّ "وإذا اتَّصلت با

 محل نصب.

ون مفعواًل به يف محل ، يك"أكرمَك، أكرمُه، أكرمني"وإذا اتَّصلت بفعل، نحو: 

 نصب.

 إعراهبا منحصر يف أربعة أعاريب: "هيك"إذن ضمائر 

 :اثنان جر -

 * يف محل جر بحرف الجر.

 * مضاف إليه يف محل جر.

 :واثنان نصب -

 وأخواهتا. "إنَّ "* اسم لا 

 * مفعول به يف محل نصب.

ب ، وهبذا نكون قد ضبطنا إعرا"تواين"وإعراب  "هيك"إذن ضبطنا إعراب 
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المتكلمين، وهذا يأيت  "ناء"ثمانية من الضمائر المتَّصلة، يبقى الضمير التاسع وهو 

ا.  رفًعا، ويايت نصًبا، ويأيت جري

فع، وضمائر النَّصب،  ع على ما ذكرناه من قبل يف ضمائر الرَّ وإعرابه متوزِّ

 وضمائر الجر.

: مضاف إليه فستكون "كتابنَا"المتكلمين لو اتَّصلت باسم نحو:  "ناء"يعني 

 يف محل جر.

. "الكتاب لنا"ولو اتَّصلت بحرف جر، نحو:   ستكون يف محل جرٍّ

ةً "وأخواهتا، نحو:  "كان"وإذا اتَّصلت با  صارت  "أصبحنا نشيطين"، "كنَّا أعزَّ

 وأخواهتا يف محل رفع. "كان"اسم 

نا"وأخواهتا، نحو:  "إنَّ "وإذا اتَّصلت با  وأخواهتا يف  "إنَّ "، فهي اسم "إنَّنا، لعلَّ

 محل نصب.

 للمجهول، نحو: 
ٍّ
 ، فهي نائب فاعل."ُأكرمَن، ُضربنَا"وإذا اتَّصلت بفعل مبني

 يبقى فقط إذا اتَّصلت بفعٍل، فهنا البدَّ أن تنظر يف المعنى فإذا قلت مثاًل: 

 فهذه فاعل. "ذهبنا"

 فهذه فاعل. "أكرْمنَا زيًدا"

 ل به. فهذه مفعو "َأْكَرَمنَا زيدٌ "لو قلت: 

 "ناء"الواقعة فاعاًل و "ناء"ومع ذلك وضعت العرب شيًئا لفظييا ُيفرق بين 

ن ما قبلها، تقول  "نا"الواقعة مفعواًل به، فا أكرْمنَا  -ذهْبنَا "الواقعة فاعاًل ُتسكِّ

 "زيًدا

 ."َأكرَمنَا زيدٌ "، تقول: الواقعة مفعواًل به تفتح ما قبلها "نا"و
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تسعة كلها إعراهبا منضبط، وهذا يف الضمائر إذن الضمائر المتصلة ال 

ستَّة ضمائر: ثالثة للرفع،  -كما ذكرنا يف النَّخو-المنفصلة، والضمائر المنفصلة 

 وثالثة للنصب.

 وفروعها. "أنا، أنت، هو": موزعة على التكلُّم والخطاب والغيبة ثالثة للرفع

ا"نها مبدوءة با : موزعة على التَّكلم والخطاب والغيبة، ولكثالثة للنصب ، "إيَّ

اهُ "تقول:   ."إيَّاي، إيَّاَك، إيَّ

عتها بحسب اإلعراب. عتها العرب ونوَّ  هذه الضمائر المنفصلة وزَّ

اهُ "فضمائر النَّصب هي:  هذه تقع مفعواًل به على األغلب،  "إيَّاي، إيَّاَك، إيَّ

 {ٿ ٿ } [41]يوس :  {ڑ ک ک ک کگ } "لْم ُأكِرم إال إيَّاكَ "تقول: 
 ، فإعراهبا يف كل هذه المواضع مفعول به.[5]الفاتحة: 

 }مفعول به مؤخر على األصل، ويف قوله  {ڑ ک ک ک کگ }ويف قوله: 
م. {ٿ ٿ  مفعول به مقدَّ

 فالضمائر المنفصلة للنصب إعراهبا شبه منضبط؛ ألهنا يف األغلب مفعول به.

 فهذا ضابط من ضوابط اإلعراب.

ابِط يتعلق بأسماء بط اإلعرابننتقل الى ضابط هخر من ضوا ، هذا الضَّ

 اإلشارة.

اِبط بعد اسم إشارة، فال يخرج إعرابه  "ال": إذا وقع اسم مقرتٌن با يقول الضَّ

 عن إعرابين:

ا أن يكون خبًرا عن اسم اإلشارة. -  امَّ

 أو يكون بداًل من اسم اإلشارة. -
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ف با "هذا الفائُز، هؤالء الضيوُف "فإذا قلت:  هنا بعد اسم  "ال"، المعرَّ

 اإلشارة خرب عنه.

 : مبتدأ."هذا"

 : خرب المبتدأ."الفائزُ "

 : مبتدأ."هؤالء"

 : خرب."الضيوُف "

خربًا عن اسم اإلشارة فيكون بداًل من اسم  "ال"فإن لم يكن المقرتن با

جِل، "اإلشارة، كقولك:  جل، جاء هذا الرجُل، سلمُت على هذا الرَّ رأيُت هذا الرَّ

  .[9]اإلسراء:  {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  }، قال تعالى: "القلمَ أريُد هذا 

 . "إن": اسم "هذا"

 "إنَّ ": خرب "يهدي"

 : بدل."القرآن"

 ."أكرم هؤالء الطالَب "مثال: 

 ."أنت": فعل، والفاعل "أكرم"

 : مفعول به."هؤالء"

 ."هؤالء": بدل من "الطالَب "

 فهذا ضابط يف إعراب أسماء اإلشارة.

 .واخواتها "الذي"يف باب األسماء الموصولة ننتقل الى ضابط 

اِبط : إذا وقع اسم بعد االسم الموصول فهو مبتدأ، وال يمكن أن يقول الضَّ
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 يكون خربًا له، وال مفعواًل به له؛ بل يكون مبتدًأ. 

هات بعد االسم الموصول اسًما بحيث يستقيم الكالم،  "جاء الذي": مثال

، جاء الذي علمه غزيٌر، جاء الذين أبنا هم جاء الذي أبوه قائمٌ "تقول مثاًل: 

 ."مجتهدوَن، جاء الذي أبوه كريم

 : فعل ماٍض."جاء"

 : فاعل."الذي"

 فيكون مبتدًأ. "الذي": اسم بعد االسم الموصول "أبوه"

صارت جملة  "أبوه كريم"خربه، وجملة  "كريم"والمبتدأ يحتاج إلى خرب، فا

ن من مبتدأ وخرب، وهذه الجملة االسمية وقعت بعد االسم الموصول  اسميَّة مكوَّ

 فتكون صلة للموصول.

 ."سلمُت على الذين هممهم عاليةٌ ": مثال

 : مبتدأ."هممهم"إعراب 

 : خرب."عاليةٌ "

 إذن هذا ضابط يف األسماء الموصولة.

 :ننتقل الى ضابط يف أسماء االستفهام

فهما حرفان،  "لهمزةهل وا"عرفنا يف أدوات االستفهام أنَّها كلها أسماء إال: 

ُيعربان إعراب الحروف، وعرفنا إعراب الحروف سهل وثابت  "هل والهمزة"إذن 

 وال يتغيَّر.

بقيَّة أدوات االستفهام أسماء، فتحتاج إلى إعراب، فهل يكون إعراهبا مبتدأ أم 

خرب؟ أم مفعول به؟ أم مفعول مطلق؟ أم ظرف زمان؟ أم حال؟ ما ضابط إعراب 
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 ام؟أسماء االستفه

ابِط: إلعراهبا ضابط، الجواب : أسماء االستفها ُتعرب بإعراب يقول هذا الضَّ

 ما ُيقابلها يف الجواب.

يعني: إذا جاءتك جملة فيها اسم استفهام فأجب عنه إجابة كاملة ليست ناقصة 

مختصرة، ثم أعرب هذه اإلجابة، فسيكون إعراب اسم االستفهام كإعراب ما 

 ُيقابله يف الجواب.

 ."أسافر غًدا"، فأجب إجابة كاملة، ستقول: "متى تسافر؟": ا قلت مثاًل فإذ

 فعل ماٍض. والفاعل: أنا. "أسافر"

 : ظرف زمان."غًدا"

 ."ُتسافرُ "يف الجواب تقابل  "ُأسافرُ "

، فيكون "متى"هذا هو المجهول الذي ُسئَِل عنه، فهو الذي ُيقابل  "غًدا"و

معرب  "غًدا"ظرف زمان، إال أنَّ  "متى"، فيكون "غًدا"كإعراب  "متى"إعراب 

 مبني، وعرفنا كيف ُنعرب المعرب وكيف ُنعرب المبني. "متى"و

 : ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة."غًدا"فا

كون. فا"متى"و دائًما ظرف  "متى": ظرف زمان يف محلِّ نصب مبني على السُّ

 زمان.

، أسكُن يميَن زيٍد، أسكُن أسكُن أماَم المسجدِ "تقول:  "أين تسكن؟": مثال

 ."خلَف المدرسةِ 

 يف السؤال. "تسكنُ "يف الجواب تقابل  "أسكن"

. وإعراب "أينَ "هذا هو المجهول المسؤول عنه، إذن ُيقابل  "أمام المسجد"و
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 "أينَ "ظرف مكان، ولكن  "أين"ظرف مكان، فيكون إعراب  "أمام المسجد" 

دائًما ظرف  "أين"منصوب، فاظرف مكان  "أمامَ "ظرف مكان يف محل نصب، و

 مكاٍن.

جئُت ماشًيا، جئُت راكًضا، جئُت راكًبا، جئُت "تقول:  "كيف جئَت؟": مثال

 ."خائًفا

 يف السؤال. "جئَت "يف الجواب ُتقابل  "جئُت "

حال،  "راكًبا"، وإعراب "كيَف "هذا المجهول المسؤول عنه ُيقابل  "راكًبا"و

حال يف محل  "كيَف "حال منصوبة، و "راكًبا"حااًل أيًضا، إال أن  "كيَف "فنعرب 

 دائًما حال. "كيف"نصب، فا 

ابِط الذي  "َمن، و َما"نأيت إلى  هذا فيهما شيٌء من التَّفصيل يعود إلى الضَّ

ابِط تطبيًقا صحيًحا.  ذكرناه، لكن طبِّق الضَّ

 ."يف البيت محمدٌ "ستقول:  "َمن يف البيت؟"فإن قلَت 

 .: جار ومجرور"يف البيت"

خرب  "يف البيت": اسم مجرد عن العوامل اللفظية فيكون مبتدأ، و"محمد"

 مقدم.

 يف السؤال. "يف البيت"يف الجواب تقابل  "يف البيت"

، وإعراب "َمن"هو المجهول المسؤول عنه هو الذي ُيقابل  "محمد"

 مبتدأ. "َمن"كما قلنا مبتدأ، فيكون إعراب  "محمد"

مبتدأ  "أثاٌث "، فا"يف البيت أثاٌث ". ستقول: "ما يف البيت؟": وكذلك لو قلت

 مبتدأ. "ما"و
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، اآلن "أبي محمدٌ "تقول يف الجواب:  "َمن أبوَك؟": وانتبه معي-لكن لو قلت 

هو يعرف أنَّ لك أًبا ولكن يجهل اسمه، فالمبتدأ هو المعلوم والخرب هو 

أًبا، ولكن يسأل المجهول. وهذه هي القاعدة يف المبتدأ والخرب، فهو يعلم أنَّ لك 

 عن اسمه.

 :"أبي محمدٌ "تقول يف الجواب:  "َمن أبوك"ففي قولك: 

 : مبتدأ."أبي"

 : خرب المبتدأ."محمد"

 يف السؤال. "أبوك"يف الجواب تقابل  "أبي"فا

 "َمن"، فيكون إعراب "َمن"هذا المجهول المسؤول عنه ُيقابل  "محمدٌ "و

م.  خرب مقدَّ

 "محمًدا". "أكرمُت محمًدا"ول يف الجواب: تق "َمن أكرمَت "لكن إذا قلت 

: مفعول به "َمن"، فيكون إعراب "َمن"يف الجواب مفعول به، وهي الذي ُيقابل 

م.  مقدَّ

قد تكون مبتدًأ إن قابلت يف الجواب مبتدًأ، وقد تكون خربًا إن  "َمن، وَما"إذن 

 مفعواًل به. قابلت يف الجواب خرًبا، وقد تكون مفعواًل به إن قابلت يف الجواب

 -إن شاء اهلل تعالى-فهذا آخر ضابط نذكره يف هذه الحلقة، ويف الحلقة القادمة 

الم عليكم ورحمة  سنذكر ضوابَط أخرى، فإلى ذلكم الحين نستودعكم اهلل، والسَّ

 اهلل وبركاته.
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اني عشر
َّ
رس الث

َّ
 الد

﷽ 

الُم على نب الُة والسَّ يِّنا محمد وعلى آلِه الحمُد هلل ربِّ العالمين، والصَّ

ا بعُد:  وأصحابِه أجمعين، أمَّ

رس الثَّاين  الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم يف هذ الدَّ فالسَّ

رس األخير يف شرح الموطأ يف اإلعراب، بيان لطريقة اإلعراب،  عشر وهو الدَّ

 لشارحه.

ٍع وثالثيَن وأربعِة مائٍة وألٍف، ونحن يف ليلة الثَّاين من شهر شعبان من َسنِة تس

رس يف مدينة الرياض  حرسها -يف األكاديميَِّة اإلسالميَِّة المفتوحة، نعقد هذا الدَّ

 اهلل.

غيرة، ذكرنا  سالة الصَّ رس الماضي بعد أن انتهينا مِن شرِح هذه الرِّ كنَّا يف الدَّ

وابط اإلعرابيَّة، ووعدنا أن ُنكمَل هذه رس  بعدها شيًئا من الضَّ وابط يف هذا الدَّ الضَّ

فها نحن ذا نفي هبذا الوعد، ونذكر ما تيسر من ضوابط  -إن شاء اهلل تعالى-

 اإلعراب.

وابط نكمل بعض هذه  رس الماضي شيًئا من هذه الضَّ فبعد أن ذكرنا يف الدَّ

رط. وابط مبتدئين بأسماء الشَّ  الضَّ

رط لها ضابط يف إعراهبا، وذلك أنَّ أداو رط أسماء الشَّ كما عرفنا من -ات الشَّ

فهما حرفان، فيعربنا إعراب الحروف، وسبق  "إْذ ما -إن "كلها أسماء إال  -قبل
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 إعراب الحروف، وهو سهل ثابت.

رط وهي أسماء، فما اعرابها؟ وكي  نعربها؟ وما ضابط  ا بقيَّة أدوات الشَّ وأمَّ

 اعرابها؟

رط ينضبط إعراهبا بحسب  فإلعراهبا ضابط، وهذا الضابط يقول: أسماء الشَّ

رط بعده. رط فانظر إلى فعل الشَّ رط بعدها، إذا أردتَّ أن تعرب اسم الشَّ  فعل الشَّ

 هذا فعل مضارع. "تسافرْ "هذا شرط، فا  "متى تسافْر تستفدْ "مثال ذلك: تقول 

: ظرف "متى"وبيَّنت زمانه، فلهذا ُنعرب  "تسافرْ "جزمت الفعل  "متى"فاا 

 زمان.

رط كما هي يف االستفهام دائًما ظرف زمان.يف ا "متى"فا   لشَّ

رِط. "متى"فنقول:  ٌن للشَّ  ظرف زمان يف محل نصب مبني على السكون، متمِّ

، يعني: يف أي مكان "أيَن تسكْن أسكْن بجوارك"، تقول: "أين"وكذلك 

 تسكن أسكُن فيه، فهو أيًضا بيََّن المكان، فصار ظرف مكاٍن، ألنَّ الذي ُيبيُِّن مكان

 الفعل يكون ظرَف مكان.

 ظرف مكان كما هو يف أسماء االستفهام. "أين"فاا

 دائًما ظروف، سواء أكانت استفهاًما أو كانت شرًطا. "أين -متى "فاا 

رط كذلك حال كما هي يف االستفهام، تقول:  "كيف"و كيف تأيت "يف الشَّ

حال يف  "كيف"ا، يعني: يف أي حالة تأيت أستقبلك، فبيَّنت الحالة، ف"أستقبلَك 

رط.  االستفهام ويف الشَّ

 إعراهبا ثابت. "كيف -أيَن  -متى "إذن 
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ا    :، فهذا الذي فيه تفصيل بحسب فعل شرطها"ما"و "َمن"أمَّ

رط يف  - رط الزًما، يعني ال تحتاج مفعواًل به، فصار اسم الشَّ فإن كان فعل الشَّ

رط ابتداء الجملة، وبعده فعل الزم ال يحتاج إلى مفعول ب ه؛ فسيكون اسم الشَّ

َمن يذهْب أذهْب معه، َمن يجلْس "مبتدأ لوقوعه يف ابتداء الجملة، كأن تقول: 

 ."ُأكرْمه

رط "َمن"فا   فوجدناه الزًما. "يذهب": مبتدأ، ألننا نظرنا إلى فعل الشَّ

ًيا، يعني يطلب مفعواًل به، ولكنَّه استوىف  - رط متعدِّ ا إذا كان فعل الشَّ أمَّ

أيًضا مبتدأ،  "َمن"، فاا"َمن ُيكرْم زيًدا ُأكرْمه"فنصب مفعوله، كأن تقول:  مفعوله،

رط ال يطلب مفعواًل به، ألنَّه استوىف مفعوله،  ألهنا يف ابتداء الجملة، وفعل الشَّ

 ."مبتدأ "َمن"فتكون 

رط متعدًيا، يعني لم يستوِف مفعوله، كقولك:  - َمن ُتكرْم "وإن كان فعل الشَّ

 ."ُأكرمْ 

ما لهذا الفعل الذي يحتاج إلى ف رط: مفعواًل به مقدَّ يكون إعراب اسم الشَّ

رط لها صدارة الكالم مثل  م المفعول به وجوًبا، ألن أسماء الشَّ مفعول به، وتقدَّ

 أسماء االستفهام.

، كقولك:  - رط لو ُسبَق بحرف جرٍّ ، فواضح أنَّه "بَمن تقتِد أقتدْ "بقي اسم الشَّ

 الجر.يف محل جرٍّ بحرف 

رط اعرابها منضبط:  اذن أسماء الشَّ

 ظروف. "أين، ومتى"فاا  -

 حال. "كيف"و -
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- .  وإن ُسبقت بحرف جر فهي يف محل جرٍّ

رط بعدهما:"و "َمن"يبقى  -  ما، ننظر إلى فعل الشَّ

رط المتقدم هو المفعول  * إن كان محتاًجا إلى مفعول به، فنقول: إن اسم الشَّ

 به.

رط المتقدم هذا مبتدأ.* وإن لم يحتر إلى   مفعول به، فنقول: إن اسم الشَّ

 ؟"مهما". ما إعراب "مهما تفعل ُتجَز به"مثال: 

 هل متعدٍّ أو الزم؟ "تفعل"ننظر إلى 

."فعلُت خيًرا"تقول:   ؛ إذن الفعل متعدٍّ

 ؟"مهما تفعْل ُتجَز به"هل استوىف مفعوله يف قولك: 

 الجواب: ما استوىف مفعوله.

م."مهما"إذن نقول:   : مفعول به مقدَّ

استوىف  "تفعْله"مبتدأ، ألن  "مهما"، نقول "مهما تفعْله ُتجَز به"لو قلنا: 

 مفعوله.

 ."َمن يعمل خيًرا يْلَقهُ "مثال: 

 استوىف مفعوله. "يعمل": مبتدأ، ألن "من"إعراب 

 : مفعول به."ما"، فاا "ما تعمْل َتْلَقهُ "مثال: 

، إعراب [41النساء: ] {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ }قوله تعالى: 

 استوىف مفعوله. "يعمْل ": مبتدأ، ألن الفعل "َمنْ "
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 .ثم ننتقل الى ضابط هخر من ضوابط اإلعراب يتعلق بأسماء األفعال 

ذكرنا من قبل أنَّ أسماء األفعال أسماء سماعيَّة، هي يف لفظها وشكلها ويف 

صْه : صٍه، مْه: مٍه، "تَّنوين خارجها اسم، ألنَّها تقبل شيًئا من العالمات المميِّزة كال

، فقلنا إهنا أسماء ألهنا تقبل شيًئا من العالمات المميزة لالسم، "آه: آٍه، أْف : أفٍّ 

 لكن معناها معنى الفعل.

 بمعنى: اسكت. "صه"فا 

 ، بمعنى: أتضجر."أف"و

وهنا   ."اسم فعل"فلهذا يسمُّ

دأ، أو خرب، أو فاعل، إذن فهي يف النهاية أسماء، وستعرب إعراب األسماء، مبت

 أو مفعول به، أو مفعول ألجله، أو حال، وهكذا...

 ؟[23]اإلسراء:  {ہ ہ ہ ھ }يف قوله:  "أف"كيف نعرب 

 ؟[82]القصص:  {ۉ ۉ ې ې }يف قوله:  "وي"وكيف نعرب 

الم-وقال  الة والسَّ للحسن والحسين عندما أخذا تمرة من الصدقة  -عليه الصَّ

َدَقةَ كِْخ كِْخ، َأَما َشعَ »  ؟«ْرَت َأنَّا اَل َنْأُكُل الصَّ

 عندما نقولها بعد سورة الفاتحة؟ "آمين"وكيف نعرب 

 ما اعراب أسماء الفعل؟

 معناها الدقيق: اسكت سكوًتا. "صه"الجواب: إعراهبا مفعول مطلق، ألن 

 معناها: استجب استجابًة. "آمين"و

ر تضجًرا، وهكذا..."أف"و  ، معنها: أتضجَّ
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أسماء األفعال مفعول مطلق، وعرفنا من قبل أهنا أسماء مبنية، فعلمنا أن 

وعرفنا أن المفعول المطلق حكمه النصب؛ فعلي ذلك نقول يف إعراهبا: مفعول 

 مطلق يف محل نصب مبنية على حركة آخرها.

 : مفعول مطلق يف محل نصب مبني على السكون."صهْ "فاا

 سر.: مفعول مطلق يف محل نصب مبني على الك"أفٍّ "

 واًهووا لسوولمى ثووم واًهووا واَهووا

 

 هووي الُمنوووى لووو أننووا نِلناهووا 

 : مفعول مطلق يف محل نصب مبني على الفتح."واًها" 

 : مفعول مطلق يف محل نصب مبني على الفتح."آمينَ "

 : مفعول مطلق يف محل نصب مبني على الفتح."هيهاَت "، "شتَّانَ "

نه حتى نمُهَر فيه، فكلما وافقنا فاآلن نستطيع أن ُنعرب أسماء األفعال، فنتق

 إن شاء اهلل تعالى.-اسم فعل نستطيع أن نعربه 

إن أسماء األفعال مبتدآت، وفاعله سدَّ مسدَّ الخرب، ألن المبتدأ على  :وقيل

 نوعين:

 مبتدأ له خرب. -

 مبتدأ له مرفوع يسد مسدَّ الخرب. -

 دَّ خربه.فأسماء األفعال من أنواع المبتدأ الذي يسدُّ فاعله مس

، فُتعرب: مبتدأ يف محل رفع مبني على السكون. والفاعل "صه"إذا قلت: 

 سدَّ مسدَّ الخرب. "أنت"مسترت تقديره 

 إن أسماء األفعال ال محلَّ لها من اإلعراب.: وقيل

حماًل  "اسم ال محل له من اإلعراب مبني على حركة آخره"فُيقال يف إعراهبا: 
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ثر ما تكون على معناُه، ألن اسم الفعل أكثر ما يكون لها على فعل األمر الذي أك 

 بمعنى اسكت. "صه"على فعل األمر، فا 

 يعني: َبُعَد. "هيهاَت "وقد يكون بمعنى الفعل الماضي، مثل 

ُر. "بمعنى "أف"وقد يكون على معنى الفعل المضارع، مثل   أتضجَّ

 فحملوه على أكثر ما يكون على معناه.

ألن أسماء األفعال قد تكون بمعنى المضارع،  ،والقول الثالث فيه ضع 

 وكونه ال محل له من اإلعراب فهذا خالف أصله.

 الذي يقول انها مبتدأ وفاعله سدَّ مسدَّ خبره له وجاهة. والقول الثَّاين

ل الذي ابتدأنا به، أنَّه مفعول  واهلل أعلم:- وأقرب هذه األقوال هو القول األوَّ

 استجب استجابًة، وهكذا... بمعنى: "آمين"مطلق، فاا 

 فهذا ضابط أسماء األفعال.لنتتقل إلى ضابط آخر يتعلق باألعداد.

ة ضوابط، ونكتفي بضابٍط واحٍد من ضوابط باب األعداد.  هناك عدَّ

ابط: كلُّ اسٍم منصوٍب بعَد عدٍد فهو تمييز منصوب، وكل اسٍم  يقول هذا الضَّ

 مجروٍر بعد عدٍد فهو مضاف إليه مجرور.

 لعدد إذا كان بعده اسم منصوب: فهو تمييز.ا

 وإن كان بعده اسم مجرور: فهو مضاف إليه.

 : تمييز منصوب."رجاًل "، فإعراب "جاء عشرون رجاًل "فإذا قلت 

 : مضاف إليه."رجالٍ "، فاا"جاء خمسة رجالٍ "ولو قلت 

، فما بعد [7]الحاقة:  {ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ }قال تعالى: 
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 : مضاف إليه.العدد هنا مجرور، فنقول

 هنا تمييز. "كوكًبا"، فاا [4]يوس :  {ې ى ى ائ ائ }لكن قوله: 

 ، هذا تمييز، وهكذا...[4]النور:  {گ گ ڳ }وقوله: 

وابط: ضوابط تتعلق ببعض الظروف المفردة.  ومن الضَّ

 الظروف، هي: األسماء التي تدل على زماٍن أو مكاٍن.

بة وال متعاطفة.  المفردة: يعني ليست مركَّ

 ."حيُث  -إْذ  -إذا "مثل 

رها يف الكالم وجرياهنا كثير، ومع ذلك إعراهبا واحد، ألن  "إذا"فاا  "إذا"تكرُّ

بيَّنا  "يوم الخميس"و "غًدا"فاا  "سأسافر غًدا أو يوم الخميس"ظرف زمان، تقول 

 فتكون ظرف زمان. "سأسافر"زمان الفعل 

مس"وقولك:  فر، إذن هي بيَّ  "إذا"، فا "سأسافر إذا طلعت الشَّ نت زمن السَّ

 ."سأسافر وقت طلوع الشمس"، والمعنى: "وقت"ظرف زمان بمعنى 

مبني على  "إذا"حكمه النَّصب، وعرفنا إنَّ  -كما نعرف-وظرف الزمان 

: ظرف زمان يف محل نصب "إذا"السكون، فُتعرب إعراب المبنيَّاتن فنقول يف 

 مبني على السكون.

سافرت يوم الخميس، سافرُت "زمان، تقول فهي أيًضا ظرف  "إذْ "وكذلك 

 يعني: وقت مرضك. "سافرُت إْذ كنَت مريًضا"، "صباًحا

فر، إال أهنا مبنيَّة على السكون، فلهذا  "إذْ "فاا  ظرف زمان ألنَّها بيَّنت زمان السَّ

 نقول يف إعراهبا: ظرف زمان يف محل نصب مبني على السكون.

 كالهما ظرف زمان. "إذْ  -إذا "فاا 
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 ما الفرق بينهما؟ 

 ."سأسافر إذا طلعت الشمس"لالستقبال، مثل  "إذا"الفرق أنَّ 

 فهي للماضي. "إذْ "أما 

تعرهبا فتقول: ظرف زمان للمستقبل يف محل نصب  "إذا"فلهذا كلما جاءتك 

 مبني على السكون. 

تقول يف إعراهبا: ظرف زمان للماضي يف محل نصب مبني  "إذْ "وكلما جاءتك 

 ون.على السك

 {ۅ ۉ ۉ }، [1]النصر:  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }قال تعالى: 
 .[7]الشرح: 

 اذا ما خلوت الدهر يوًما فوال

 

تقل خلوت ولكن قل عليَّ  

 رقيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب

 

 يف كل ذلك إعراهبا واحد. "إذا"

ڻ  }، وقوله: [31]البقرة:  {ٱ ٻ ٻ ٻ }يف قوله:  "إذْ "وكذلك 

 {ٱ ٻ ٻ ٻ }، وقوله: [42]هل عمران:  {ڻ ۀ ۀ ہ
 يف كل ذلك ظرف زمان للماضي. "إذْ "، فاا[86راف: ]األع

، وهكذا كلما "إذْ "وهي كثيرة الورود، وإعراب  "إذا"فضبطنا بذلك إعراب 

وابط، وفهمته وأتقنته، وكنت  ضبطتَّ إعراًبا كلما ضبطتَّ ضابًطا من هذه الضَّ

ا يف الكالم،  ت ماهًرا فيه؛ فمعنى ذلك أنَّك ضبطتَّ إعراب مواضع كثيرة جدي إذا مرَّ

عليك يف اإلعراب أو يف النحو ستسرتيح منها، ألنَّك ضبطتها وانتهيت منها، 

 وستتفرغ لغيرها.

اجلس أماَم "، وهي أيًضا ظرف، ولكنها ظرف مكان، تقول "حيُث "بقيت 
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 ."زيد، اجلس خلف زيد، اجلس يمين زيد

هنا بيَّنت مكان الجلوس، فهي ظرف  "حيُث "، فاا "اجلس حيُث شيئَت "

مِّ م فنُعرهبا إعراب المبنيَّات، فنقول يف  -كما عرفنا-كان، ولكنها مبنيَّة على الضَّ

. "حيُث "إعراهبا:  مِّ  ظرف مكان يف محل نصٍب مبني على الضَّ

 فقط. "مِنْ "وقد تخرج إلى إعراب آخر إذا ُسبقت باا 

 اال اعرابان: "حيُث "فليس لوو 

ا ظرف مكان يف محل نصب مبني على الضم -  .إمَّ

 }وقوله تعالى:  "ارجع من حيُث أتيَت "، كقولك "مِنْ "أو ُتسَبق باا  -
، سنعرهبا حينئٍذ إعراب الجار [182]األعراف:  {ک ک ک گ گ

حرف جرٍّ مبني على السكون ال محل له من اإلعراب،  "مِنْ "والمجرور، سنقول: 

 اسم يف محل جرٍّ مبني على الضم. "حيُث "

 ن اإلعرابين:ال تخرج عن هذي "حيُث "اذن 

 : أعربناها إعراب الجار والمجرور."مِنْ "إن ُسبقت باا  -

 فهي ظرف مكان يف محلِّ نصٍب. "مِنْ "وإن لم ُتسَبق باا  -

 .ننتقل الى ضابٍط هخر يتعلق بباب الفاعل

الفاعل من أكثر أحكام النحو دوراًنا يف الكالم، ألنَّ كل فعٍل البدَّ له من فاعل، 

تقول: لكلِّ فعل فاعل بعده،  -وهي شبه ضابط-ة يف باب الفاعل ولهذا فهناك قاعد

 فإن ظهر وإال فهو ضمير مسترت.

 ، يعني: كل فعل سواء كان فعل مضارع أو ماٍض أو أمر."لكل فعل فاعل"

م عليه."البد له من فاعل"  ، والفاعل يكون بعد الفعل، فال يتقدَّ
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َر الطالُب، جاء ذهب محمٌد، ساف"، كقولك: "فإن ظهر هذا الفاعل" 

 ، فالفاعل هنا ظاهر."المهندسون

محمد "يعني: أنت. أو "اذهب"، كقولك: "وإن لم يظهر فهو ضمير مسترت"

 ، يعني: هو."ذهب

 لكن الضابط المطَّرد يف هذا الباب هو: أنَّ الفاعل منضبٌط بحسب فعله.

ا أن يكون فعل أمٍر، أو يكوَن فعاًل مضارًعا، أو يك  ون فعاًل ماضًيا.فإنَّ فعله إمَّ

 نبدأ بفعل األمر

ال يكون إال ضميًرا  "اذهب"فعل األمر فاعله منضبط، ففعل األمر للواحد  -

محمد، "، أي فعل للواحد ففاعله ال يكون اسًما ظاهًرا مثل "أنت"مسترتًا تقديره 

واو جماعة، ألف اثنين، تاء "، وال يكون ضميًرا مسترتًا مثل "خالد، هذا، الذي

 ."أنت"؛ فال يكون إال ضميًرا مسترتًا تقديره "المتكلم

 ، يعني: أنت."اذهب"

 ، يعني: أنت."اسكن"

 ، يعني: أنت."اسمع، افهم، استمع، انطلق، استخرج"

ياء "، ال يكون إال "اسمعي، اذهبي، انتبهي"وفعل األمر للواحدة  -

بارًزا غير  ، فال يكون اسًما ظاهًرا، وال يكون ضميًرا مسترتًا، وال يكون"المخاطبة

 ياء المخاطبة.

، ال "يا محمدان اذهبا، ويا هندان اذهبا"وفعل األمر لالثنين ولالثنتين  -

 يكون إال ألف االثنين.

، ال "يا محمدون اذهبوا، يا طالب اسكتوا"وفعل األمر لجماعة الذكور  -
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 يكون إال واو الجماعة.

، "بات افهمنَ يا هندات اذهبَن، يا طال"وفعل األمر لفاعل جماعة اإلناث  -

 ال يكون إال نون النسوة.

اذن فعل األمر فاعله منضبط، فال يكون غير ما ذكرنا وال يخرج عنه، وال يحتاج 

 الى أن تبحث عن فاعله.

 ننتقل الى الفعل المضارع.

البدَّ أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة  -كما نعرف-الفعل المضارع 

 األربعة، وهي:

 ."أذهُب "الهمزة، نحو  -

 ."نذهُب "نون، نحو: ال -

 ."تذهُب "والتاء، نحو:  -

 ."يذهُب "والياء، نحو:  -

 فهذه معلمومة معروفة. -

، "أنا"ال يكون فاعله إال ضميًرا مسترتًا تقديره  فالمضارع المبدوء بالهمزة:

. ففاعله "أنا"، الفاعل مسترت تقديره "أذهُب، أجلُس، أفهُم، أحبَُّك، أقدركَ "نحو: 

 منضبط.

: ال يكون فاعله إال ضميًرا مسترًتا "نذهُب "، نحو دوء بالنونوالمضارع المب

 ، مثل:"نحن"تقديره 

 ."نحن"، أي: [5]الفاتحة:  {ٿ ٿ ٿ ٿ }قوله:  
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 ، أي: لن نربح نحن األرض."لن نربح األرَض "وقولك  

 ، أي: نتساعد نحن."نتساعد فيما بيننا"ومثل: 

 ففاعل المضارع المبدوء بالنون منضبٌط.

 "يذهب"والمضارع المبدوء بالياء  "تذهب"لمبدوء بالتاء المضارع ا

 ؛ هذه الثالثة فاعلها غير منضبط:"ذهَب "والفعل الماضي 

تذهب هنٌد، يذهب محمٌد، ذهَب "فُيمكن أن يكون فاعلها اسًما ظاهًرا، كاا  -

 ."محمدٌ 

 ."يذهبون، تذهبون، ذهبوا"وُيمكن أن يكون فاعلها ضميًرا بارًزا، نحو:  -

يعني: هي.  "هند تذهب"مكن أن يكون فاعلها ضميًرا مسترتًا، نحو: ويُ  -

 ، يعني: هو."محمد ذهب"، يعني: هو. و"محمد يذهب"و

فاعل الفعل األمر، وفاعل المضارع المبدوء  اذن نص  باب الفاعل منضبط:

 بالهمزة والنون.

فاعل المضارع المبدوء بالياء والتاء، والفعل  ونصفه غير منضبط، وهو:

 الماضي.

 فبذلك نكون قد ضبطنا نصف باب الفاعل.

 ننتقل الى ضابط هخر يتعلق بباب الحروف.

 عرفنا أن الحروف إعراهبا يقع قبل خط اإلعراب، فإلعراهبا ثالثة أركان:

كن األول  : بيان نوعها.الرُّ

كن الثَّاين:  ."ال محل لها من اإلعراب"بيان حكم اإلعراب، وأهنا  الرُّ
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كن الثا  بيان حركة بنائها. لث:والرُّ

ل، وهو بيان نوعها. كن األوَّ  نتكلم على الرُّ

 كيق ُتبيِّن نوع الحرف يف اإلعراب؟

وهنا  ، فعند إعراب "حروف المعاين"كل الحروف لها معاٍن، فلهذا يسمُّ

 الحرف ُتبيِّن معناه، مثل:

 : حرف تسويف."سوف"

 : حرف جواب."نعم"

 : حرف هني."ال"

ل الحروف لها معنى، أما من حيُث العمل، فبعضها له فمن حيث المعنى فك

الحروف "، وبعضها ليس له عمل فتسمى "الخروف العاملة"عمل وتسمى 

 ."الهاملة

باب "هي التي ُتدَرس يف النحو، ولها باب خاص يسمى فالحروف العاملة: 

جوازم "، باب "نواصب المضارع"، باب "إن وأخواهتا"، باب "حروف الجر

 فالحرف الذي عمل البدَّ أن ُيدرس يف النحو ويكون له باب.. "المضارع

أما الحروف الهاملة التي ليس لها عمل، ليس لها باب خاص يف النحو، مثل: 

قد، حريف االستفهام )هل، الهمزة(، حروف الجواب، حروف النداء، حروف "

 ."العطف

رط  - ا حرفا الشَّ  فهما عامالن بالجزم. "إْن و إْذ ما"أمَّ

 وأخواهتا حروف أيًضا عاملة. "إن"و -

حرف هامل ما له عمل،  "هند ذهبت وجلست وصلَّت"تاء التأنيث يف  -
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 الحرف العامل هو الذي يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم. 

 : حرٌف هامل."اذهبنَّ  -اذهب "نون التَّوكيد يف  -

 فإذا كان الحرف له عمل، فكي  تبيِّن نوعه يف اإلعراب؟

 معناه وعمله.الجواب: ستذكر 

أما الحرف الهامل الذي ليس له عمل ُتبيِّن نوعه يف اإلعراب بأن تذكر معناه 

 فقط:

: له معنى التسويف، لكن ليس له عمل، فنقول يف إعرابه: حرف "سوف"

 تسويف.

 ، نقول يف إعرابه: حرف جواب."نعم"

 نقول يف إعرابه: حرف عطف. "جاء محمد وخالد"الواو يف 

 : حرف نداء."حمديا م"الياء يف 

، هذا معناه النهي، وعمله الجزم؛ فنقول يف إعرابه: "ال تلعْب "لكن يف قولك 

 وجزٍم، وال يكفي أن تقول 
ٍّ
فقط، وال يكفي أن تقول  "حرف هني"حرف هني

 ."حرف هني وجزم"فقط؛ فالبدَّ أن تبيِّن معناه وعمله فتقول:  "حرف جزم"

 نفٍي ونصٍب.: حرف "لن ُأهمل"يف قولك  "لن"إعراب 

 ضابط هخر يف كيفيَّة نطق الكلمات المتَّصلة.

هناك بعض الكلمات يتَّصل بعضها ببعض، وهذه طبيعتها يف اللغة، فإذا أردتَّ 

 هذه كلمتان: "ذهبُت "أن تنطق كل كلمة وحدها عند اإلعراب مثل 

 ."ذهَب "الكلمة األولى: 
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 "ُت "والكلمة الثَّانية: تاُء الفاعل. وال نقول 

 تتكون من كلمتين: "ذهبوا"لك وقو

 ."ذهب"الكلمة األول: 

 ."ُوا"الكلمة الثَّانية: واو الجماعة. وال نقول 

 ، تتكون من كلمتين:"ال تذهب"وقولك 

 ."ال"الكلمة األولى: 

 تتكون من كلمتين: "لِوتذهب"وقولك 

 "لِاا"الكلمة األولى الم األمر. وال نقول 

 :"جاء محمد وخالد"وقولك 

 فعل ماٍض. "جاء"األولى: الكلمة 

 اسم. "محمد"الكلمة الثَّانية: 

 ."وَ "الكلمة الثالثة: واو العطف. وال نقول 

 ما القاعدة يف ذلك؟

 القاعدة: أنَّ الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين فأكثر فُينطق بلفظها.

 :[1]المؤمنون:  {ٱ ٻ ٻ }قال تعالى: 

 ."قاف ودال"ما نقول  "قد"الكلمة األولى: 

 واذا كانت الكلمة مكونة من حرف واحد، فكي  تنطق بها وحدها؟

 الجواب: ال تنطق بلفظها، وإنما تنطق باسمها الذي يف الحروف الهجائية.
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 ."ُتااا التأنيث"، ال تقل "تاء التأنيث"و "ذهَب ": "ذهبُت "فتقول يف  

 ."واو الجماعة"و  "ذهب"تقول:  "ذهبوا"ويف 

 :"ال تعلْب "ويف قولك 

 حرف هني وجزم. "ال"ة األولى: الكلم

 ."َلاااا األمر"وال تقل  "الم األمر"تقول  "لِااتلعب"ولكن قولك 

 النداء. "يا"، الكلمة األولى: "يا محمد"وقولك 

، الكلمة األولى: همزة النداء، فنسميها باسمها الذي يف "أمحمد تعال"وقولك 

 ، "َء النداء"الحروف الهجائية. ما نقول 

، ما "كاف الخطاب"والكلمة الثَّانية  "كتاب"مكونة من  "بَك كتا"وقولك 

 ."َكاا الخطاب"نقول 

وحدها كما  "َكاا"، وال تكتب: "الكاف للخطاب"ُتكتب  ؛حتى يف الكتابة

 يفعل البعض، ألن هذا خطأ.

هناك ضوابط تضبط أشياء كثيرة جدا يف أبواب مختلفة كالتي ذكرناها : ملحظ

تضبط شيًئا قلياًل، فيكون ضبًطا داخل باب، وهي قليلة  من قبل، وهناك ضوابط قد

 الورود، نذكر أمثلة منها:

 كلُّ اسٍم منصوب بعد عدٍد فهو تمييز: فهذا خاص بباب التَّمييز. -

يعني أي اسم على وزن  تفضيل فهو تمييز: "أفعل"كلُّ اسٍم منصوب بعد  -

أنا أكثر "، "خلًقا، وجًها أنا أحسن منك علًما،"ويدل على التفضيل، تقول  "أفعل"

 ."منك مااًل، ولًدا

 كل مصدر منصوب بعد فعله فهو مفعول مطلق. -
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 "حفظ"مصدر منصوب بعد فعله  "حفًظا"فاا  "حفظُت القرآن حفًظا"كقولك 

 فيكون مفعواًل مطلًقا.

ٿ ٿ  }، وقوله: [164]النساء:  {ڃ چ چ چ }ونحو قوله: 

 عول مطلق.مف {ی }و {چ }، فاا [4]المزمل:  {ٿ

ر بينهما  -  فهما مضاف ومضاف اليه. "الالم، ِمْن، يف"كلُّ اسمين ُتقدِّ

ر الالم فتقول: سيارٌة لمحمٍد."سيارة محمد"نحو قولك:   ، ُيمكن أن ُتقدِّ

 ، يعني صالة يف الليل."صالُة الليل"وقولك: 

 ، يعني باب من خشٍب."باب خشٍب "وقولك: 

 فهذا ضابط خاص  بباب اإلضافة.

ما الطريقة إلتقان ولعلِّي أختم بجواٍب عن سؤال يسأل عنه كثيرون، وهو: 

 اإلعراب التَّطبيقي؟ كي  ُنعرب اعراًبا تطبيقيًّا؟

 الجواب عن ذلك:

ل اتقان اإلعراب التَّطبيقي:  معرفة قواعد اإلعراب، وهي التي شرحنا مبادئها أوَّ

رف أن اإلعراب له أركان يف هذه الرسالة، فالبد أن تعرف مبادئ اإلعراب، فتع

مرعيَّة عند أهله، وله مصطلحات، وله عالمات، فتعرف هذه القواعد وهي 

سيجعلك قوييا يف  -إن شاء اهلل-المصطلحات وهذه العالمات وتضبطها، فهذا 

 الدخول إلى اإلعراب على أرٍض ثابتة قويَّة.

ا، ككتب القراءة يف كتٍب أعربت نصوًص  كذلك من الطرق إلتقان اإلعراب:

ام،  محمد محي الدين عبد الحمدي، وهي من أفضلها، وكتب الدكتور أحمد الخوَّ

 أعرب أجزاًء من القرآن الكريم. -رحمه اهلل-وكتب الدكتور عبده الراجحي 
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قراءة نصوٍص بصوت مرتفع، فاقرأ  ومن الطُّرق المفيدة لضبط اإلعراب: 

هل ضبطك صحيح أو ال،  بصوٍت مرتفع، أو اقرأ واضبط بسرعة ثم راجع وتأكد

ر لماذا رفعَت، لماذا نصبَت.  وتفكَّ

ن لهم ومن الطُّرق المفيدة لضبط اإلعراب:  القراءة مع بعض الزمالء ممَّ

اهتمام، فتقرأ معهم تتناقشون لماذا هذا مرفوع، ما إعراب هذا؛ فيستفيد بعضكم 

 من بعٍض كثيًرا.

وابط المهمَّ  وابط أكثر من هذا ما أردنا أن نقوله يف بعض الضَّ ة لإلعراب، والضَّ

 ذلك، ُيحصلها الطالب بالتَّتبُِّع واالستقراِء والحرِص.

رس أسأل اهلل  رس نافًعا  -سبحانه وتعالى-يف آخر هذا الدَّ أن يجعل هذا الدَّ

منا بفائدته ونفعه يف الدنيا واآلخره، َمن شرحه، واستمع  ومفيًدا ومبارًكا، وأن يعمَّ

 إليه، وانتفع منه.

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.
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